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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα
Τηλ: 2661049008, 27823, 25657,
Fax: 2661081823, Email: info [at] ped-in.gr

Απόφαση 2.2 β /14.03.2013
του Διοικητικού Συμβουλίου
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων.
Θέμα:

Επαναπροκήρυξη προμήθειας εξοπλισμού υποπρογραμμάτων 2
και 5 προγράμματος OTRIONS “Multi – Parametric Network for
the Study and Monitoring of natural Hazards in the Otranto
Channel and the Ionian Sea”, στο πλαίσιο του προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων
συνήλθε σήμερα 14-03-2013 ημέρα Πέμπτη, ώρα 11:00 το πρωί , στο Δημοτικό
Θέατρο Κέρκυρας, στην Κέρκυρα , ύστερα από την υπ'αριθ. 50/7-03-2013
πρόσκληση του Προέδρου της κ. Γιάννη Τρεπεκλή, Δημάρχου Κέρκυρας, η οποία
επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη.
Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντα τα 8 από το
Απουσίαζαν οι:
σύνολο των 15 μελών:
1. Σπύρος Ματιάτος, Γραμματέας, Αντιδήμαρχος
1. Γιάννης
Τρεπεκλής,
Πρόεδρος,
Δήμαρχος
Κεφαλλονιάς.
Κέρκυρας.
2. Ιωάννης Κασσιανός, Δήμαρχος Ιθάκης.
2. Σπυρίδων Μωραϊτης, Α/δήμαρχος Κέρκυρας.
3. Παρίσης Αλέξανδρος, Α/Πρόεδρος, Δήμαρχος
3. Σπυρίδων Μπογδάνος, Δήμαρχος Παξών.
Κεφαλλονιάς.
4. Κων/νος Αραβανής, Δήμαρχος Λευκάδας.
4. Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Δημοτικός Σύμβουλος
5. Ευστάθιος Ζαβιτσάνος, Δήμαρχος Μεγανησίου.
Κέρκυρας.
6. Βασίλης Αρμενιάκος, Δημοτικός Σύμβουλος
5. Στέλιος Μποζίκης, Δήμαρχος Ζακύνθου.
Κέρκυρας.
6. Μάρκος Κοτσιλίνης, Δημοτικός Σύμβουλος
7. Γεώργιος Πανταζής, Αντιδήμαρχος Κέρκυρας.
Κεφαλλονιάς.
8. Ξενοφώντας Βεργίνης, Δημοτικός Σύμβουλος
7. Γεώργιος
Αρμένης,
Δημοτικός
Σύμβουλος
Λευκάδας.
Ζακύνθου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων κ.
Ιωάννης Τρεπεκλής δίνει το λόγο στο Διευθυντή της ΠΕΔ-ΙΝ κ. Σπύρο
Γουναρόπουλο για να εισηγηθεί το ανωτέρω θέμα.
Ο κος Γουναρόπουλος, αφού έλαβε το λόγο, ανέφερε ότι σύμφωνα με τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη αναδόχων
για την προμήθεια εξοπλισμού προγράμματος OTRIONS “Multi – Parametric
Network for the Study and Monitoring of natural Hazards in the Otranto
Channel and the Ionian Sea” στο πλαίσιο του προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία”, δεν τελεσφόρησε ο διαγωνισμός για τα
δύο υποέργα 2 και 5 του ανωτέρω προγράμματος , σύμφωνα με την
προηγούμενη προκήρυξη όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δ.Σ. με αρ. 2.2
α /14-03-2013.
Παράρτηµα Ζακύνθου
Μουσουργού Καψάσκη 13, 29100 Ζάκυνθος,
zakynthos [at] ped-in.gr
Τηλ: 2695022778, Fax: 2695023632

R E G I O N A L

Παράρτηµα Κεφαλονιάς – Ιθάκης
Λιθόστρωτο 27, 28100 Αργοστόλι
kefalonia [at] ped-in.gr
Τηλ: 2671026322, Fax: 2671025122

Παράρτηµα Λευκάδας
Φιλαρµονικής 23, 31100 Λευκάδα
lefkada [at] ped-in.gr
Τηλ: 2645023330, Fax: 2645025260

U N I O N O F M U N I C I P A L I T I E S O F I O N I A N I S L A N D S
154 N. Theotoki St., GR49100, Corfu, Greece, Tel: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info [at] ped-in.gr
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Και τούτο επειδή για μεν το Υποέργο 2 υπήρξε ένσταση από την εταιρεία
``METRICA A.E.LL η οποιMα έγινε δεκτή και απορρίφθηκε η πρόταση της εταιρείας
``Treecompany A.E”, επειδή συγκέντρωσε βαθμολογία κάτω του 100 ,για δε το υποέργο
5 δεν υπήρξε καμία προσφορά.
Γι’ αυτό προτείνεται:
Α) για το υποέργο 2 να επαναπροκηρυχθεί με τον ίδιο προϋπολογισμό ,
Β) για το υποέργο 5, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός ώστε να υπάρχει ενδιαφέρον για
συμμετοχή , σύμφωνα με τη νέα διακήρυξη με αρ. πρωτ. 53/20-3-2013, η οποία
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Με την παρούσα απόφαση προτείνεται :
1. Να επαναπροκηρυχθούν τα υποέργα 2 και 5 από το σύνολο των 8
υποέργων του αρχικού διαγωνισμού.
2. Εγκρίνονται οι όροι προκήρυξης για τα δύο ως άνω υποέργα με τους
αντίστοιχους προϋπολογισμούς , καθώς επίσης και το σύνολο του
κειμένου της προκήρυξης ως ανωτέρω.
3. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ορίζονται οι ίδιες επιτροπές με τα ίδια
μέλη , όπως αυτά αναφέρονται στις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ με
αριθμούς: 4-6, 4-7, 4-8 και 4-16 της 10ης/10/2012.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών ομόφωνα αποφασίστηκε:
1. Να επαναπροκηρυχθούν τα υποέργα 2 και 5 από το σύνολο των 8
υποέργων του αρχικού διαγωνισμού.
2. Εγκρίνονται οι όροι προκήρυξης για τα δύο ως άνω υποέργα με τους
αντίστοιχους προϋπολογισμούς , καθώς επίσης και το σύνολο του
κειμένου της προκήρυξης με αρ. πρωτ. 53/20-3-2013, η οποία
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
3. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ορίζονται οι ίδιες επιτροπές με τα
ίδια μέλη , όπως αυτά αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ. με αρ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2.2β/14.03.2013
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ – ΙΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΔ - ΙΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΙΑΤΟΣ

Δήμαρχος Κέρκυρας

Α/Δήμαρχος Κεφαλλονιάς
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΕΛΛΑ∆Α - ΙΤΑΛΙΑ 2007 - 2013»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Κέρκυρα, 20/03/2013
Αρ.Πρωτ.: 53

TΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ(ΩΝ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “MULTI-PARAMETRIC NETWORK FOR THE STUDY AND
MONITORING OF NATURAL HAZARDS IN THE OTRANTO CHANNEL AND THE IONIAN SEA OTRIONS”»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ:
Συµπ. ΦΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

18.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) SERVERS

13.000,00 €

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ(ΩΝ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“MULTI-PARAMETRIC NETWORK FOR THE STUDY AND MONITORING OF NATURAL HAZARDS IN THE OTRANTO
CHANNEL AND THE IONIAN SEA - OTRIONS”»

Ηµεροµηνία Αποστολής
για ∆ηµοσίευση:

Στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως: 21/03/2013

Ηµεροµηνίας
Προδηµοσίευσης στην
Ιστοσελίδα της
Περιφερειακής Ένωσης
∆ήµων Ιονίων Νήσων:

27/03/2013

Καταληκτική Ηµεροµηνία
Υποβολής Προσφορών:

14/05/2013, ώρα Ελλάδος: 11:00

Τόπος Υποβολής
Προσφορών:

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων, Νικηφόρου Θεοτόκη 154,
ΤΚ 49100, Κέρκυρα

Αποσφράγιση
Προσφορών:

14/05/2013, ώρα Ελλάδος: 11:00

Αναθέτουσα Αρχή:

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων

Παραλαβή Προκήρυξης:

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων, Νικηφόρου Θεοτόκη 154,
ΤΚ 49100, Κέρκυρα

Είδος Σύµβασης:

Σύµβαση Προµήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισµού

Κριτήριο Ανάθεσης:

Η Πλέον Συµφέρουσα από Τεχνικής και Οικονοµικής Άποψης
Προσφορά ανά Υποέργο

Συνολικός
Προϋπολογισµός Έργου:

31.000,00 ευρώ συµπ. ΦΠΑ 23% (25.203,25 ευρώ πλέον ΦΠΑ)

∆ικαιώµατα
Προαιρέσεως:

Όχι

Σχετικό Μέτρο Έργου

Πακέτο Εργασίας 3, Ενέργειες 3.1, 3.2, 3.3

Ονοµασία Σύµβασης

Προµήθεια, Εγκατάσταση και Αναβάθµιση Εξοπλισµού για την
Υποστήριξη της Υλοποίησης του Έργου “Multi-Parametric Network for
the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel
and the Ionian Sea – OTRIONS”

Χρηµατοδότηση:

Στον Ηµερήσιο Τύπο: 21/03/2013

−

75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

−

25% από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της
ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία της προκήρυξης.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή
Παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ Α’ 267),

2.

Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 περί «∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και Άλλες ∆ιατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 251),

3.

Τις διατάξεις του Ν. 2286/ 1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και
Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων»,

4.

Τις διατάξεις των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/ 1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου
Λογιστικού, Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και Άλλες ∆ιατάξεις»,

5.

Τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος),

6.

Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας),

7.

Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθµιση
Θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Άλλες ∆ιατάξεις»,

8.

Το Π∆ 261/1197 (ΦΕΚ 186 Α’), όπως αυτό ισχύει,

9.

Τις διατάξεις του Π∆ 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150Α/ 10.07.07), όπου η
εφαρµογή αυτών χωρεί,
Τον αριθµ. Απόφ. 56294 των Υφυπ. Εσωτερικών - Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2015 Β/17.9.2009) «Ενιαίος
Κανονισµός Προµηθειών Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) και τις
Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.)»,
του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.10.10),
Το Π∆ 75/2011 περί της συστάσεως των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήµων και της Κεντρικής
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας. (ΠΕ∆ - ΚΕ∆Ε)

10.

11.
12.

Αναπτυξιακών

13.

του µε αριθµό πρωτοκόλλου 301623/ ΜΑ 3980/ 27.09.2011 εγγράφου της Κοινής Τεχνικής
Γραµµατείας του Προγράµµατος «Ελλάδα – Ιταλία 2007 -2013» προς τον Συντονιστή Εταίρο του
έργου OTRIONS “Interdepartmental Centre of Research for the Seismic and Volcanic Risk”,

14.

της µε αριθµό Ι1.32.03 σύµβασης επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου OTRIONS που
υπεγράφη µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής των Προγραµµάτων Εδαφικής Συνεργασίας και του
Συντονιστή Εταίρου του έργου,

15.

της προγραµµατικής σύµβασης από 14.12.2012, που υπεγράφη µεταξύ της Περιφερειακής
Ένωσης ∆ήµων Ιονίων Νήσων µε τους εταίρους του έργου OTRIONS,

16.

της υπ’ αρίθµ. 2-2Β 14/03/2013 απόφασης του ∆.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ιονίων
Νήσων για τη διακήρυξη του παρόντως ∆ιαγωνισµού και τη σύσταση: α) Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, β) Υποστηρικτικής Επιστηµονικής και Τεχνικής Επιτροπής, γ) Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου και δ) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων,
αποφασίζουµε

1.

2.

Επαναπροκηρύσσουµε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την
επιλογή Αναδόχου(ων) για το έργο: «Προµήθεια, Εγκατάσταση και Αναβάθµιση Εξοπλισµού
για την Υποστήριξη της Υλοποίησης του Έργου “Multi-Parametric Network for the Study and
Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea – OTRIONS”», µε
κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα από τεχνικής και οικονοµικής άποψης προσφορά
ανά υποέργο.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 31.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου
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ΦΠΑ (ήτοι 25.203,25 ευρώ πλέον ΦΠΑ).
3.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται έως και δύο (2) µήνες από την υπογραφή της κάθε σύµβασης
(ανάλογα µε το είδος του εξοπλισµού, η διάρκεια θα εξειδικεύεται κατά τη σύνταξη των
συµβάσεων).

4.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στα συνηµµένα, τα οποία
είναι αναπόσπαστα µέρη της παρούσας.

5.

Ο διαγωνισµός διενεργείται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στις 14/05/2013 και
ώρα 11:00. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα 11:00
είναι εκπρόθεσµες, δεν αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται.

6.

Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες
για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

7.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αναλυτικό Τεύχος
Προκήρυξης. Ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει µία πρόταση για κάθε
προκηρυσσόµενο υποέργο.

8.

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία θα οριστεί µε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής.

9.

Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στον Ελληνικό τύπο (οικονοµικό και πολιτικό) βαρύνουν τις πιστώσεις
του έργου “Multi-Parametric Network for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the
Otranto Channel and the Ionian Sea – OTRIONS”.

10.

Η δαπάνη της κάθε σύµβασης θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου “Multi-Parametric Network
for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea –
OTRIONS”.

11.

Αντίγραφα της παρούσας δίδονται στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ιονίων
Νήσων, Νικηφόρου Θεοτόκη 154, ΤΚ 49100, Κέρκυρα (τηλέφωνο: +30 26610-49008,
τηλεοµοιοτυπία: +30 26610-81823), καθώς και στα γραφεία του Παραρτήµατος της
Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ιονίων Νήσων στην Λευκάδα, Φιλαρµονικής 23, ΤΚ 31100,
Λευκάδα (τηλέφωνο: +30 26450-23330, τηλεοµοιοτυπία: +30 26450-25260) όλες τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, µέχρι τις 13/05/2013.

12.

Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαµβάνοντες την
προκήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου
[ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπικής συσκευής (fax),
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)].

13.

Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ιονίων
Νήσων: http://www.ped-in.gr.

14.

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τους κ. Σταµατέλλο Νίκο και
Πετούση Αθανάσιο, υπαλλήλους της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ιονίων Νήσων στο
Παράρτηµα Λευκάδας (τηλέφωνο: +30 26450-23330, τηλεοµοιοτυπία: +30 26450-25260, e-mail:
lefkada@ped-in.gr).
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ∆ΗΜΩΝ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ
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ΜΕΡΟΣ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Τα Στενά του Οτράντο και το Ιόνιο Πέλαγος είναι περιοχές που αφενός ¨συνορεύουν¨, αφετέρου
βρίσκονται και οι δύο σε περιοχή έντονου τεκτονισµού και υψηλής σεισµικής δραστηριότητας, η
οποία επανειληµµένα έχει πλήξει και τις δύο περιοχές. Όπως έχει συµβεί και στο παρελθόν, η σεισµική
δραστηριότητα µπορεί να προκαλέσει ακόµα και τη γένεση τσουνάµι. Με στόχο την εις βάθος
κατανόηση των προαναφερθέντων φαινοµένων, αλλά κύρια τη µείωση των δυσµενών επιπτώσεων
στον πληθυσµό και το περιβάλλον των περιοχών αυτών, προτείνεται η εγκατάσταση και λειτουργία
στην περιοχή ενός πολυπαραµετρικού δικτύου, η λειτουργία του οποίου θα στηρίζεται στη στενή
συνεργασία των εµπλεκοµένων φορέων και των δύο χωρών. Για τους λόγους αυτούς στο έργο
“MULTI-PARAMETRIC NETWORK FOR THE STUDY AND MONITORING OF NATURAL HAZARDS IN THE
OTRANTO CHANNEL AND THE IONIAN SEA - OTRIONS” εµπλέκονται: α) από την πλευρά της Ιταλίας, το
Πανεπιστήµιο του Μπάρι, το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, η Περιφέρεια της
Απουλίας και η εταιρεία ΙnnovaPuglia, και β) από την Ελληνική πλευρά, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
και η Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων.
Το πιο σηµαντικό επιδιωκόµενο αποτέλεσµα του έργου είναι η δραστική βελτίωση των υπαρχόντων
δικτύων (σεισµογράφων, παλιρροιογράφων, κλπ) στην περιοχή των Ιονίων και των στενών του
Οτράντο, µε στόχο την καλύτερη δυνατή καταγραφή και αντιµετώπιση των σχετικών φυσικών
κινδύνων.
Έξι νέοι σεισµολογικοί και γεωδαιτικοί σταθµοί θα εγκατασταθούν στην Απουλία και τα Ιόνια,
τέσσερις ήδη υφιστάµενοι θα αναβαθµισθούν και τέσσερις νέοι παλιρροιογράφοι θα
εγκατασταθούν. Θα δηµιουργηθούν τέσσερα κέντρα συντονισµού, όπου θα συγκεντρώνονται οι
καταγραφές των προαναφερόµενων οργάνων, θα αναλύονται και θα ανταλλάσονται µεταξύ των
εµπλεκοµένων φορέων.
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα σε σχέση µε τα τσουνάµι είναι: προσδιορισµός των τσουναµογενών
πηγών, ολοκληρωµένες βάσεις βαθυµετρικών δεδοµένων, επεξεργασία σεναρίων γένεσης τσουνάµι,
εκπόνηση χαρτών περιοχών που ενδεχόµενα θα πληµµυρήσουν (σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα).
Εγκατάσταση παλιρροιογράφων σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και οδηγίες (IOC), µε στόχο την
ενίσχυση των δικτύων ώστε να καταγράφονται τα τσουνάµι που ενδεχόµενα θα πλήξουν λιµενικές
εγκαταστάσεις. Τα µοντέλα που θα παραχθούν θα περιγράφουν τις πιθανές επιπτώσεις και θα
βοηθήσουν στην διαχείριση σχετικών κρίσεων σε βάθος χρόνου. Τα προαναφερθέντα, σε
συνδυασµό µε τα υπάρχοντα, ωκεανογραφικά δίκτυα και δεδοµένα είναι το πρώτο βήµα προς την
πραγµατοποίηση ενός Συστήµατος Εγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάµι. Τέλος, η ακριβής
καταγραφή της εδαφικής κίνησης από τα όργανα που θα εγκατασταθούν σε συνδυασµό µε τα
µοντέλα ταχυτήτων που θα δηµιουργηθούν, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ρεαλιστικών σεναρίων
σεισµικού κινδύνου στην περιοχή του Οτράντο και της ΠΕ∆ Ιονίων Νήσων.
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ΜΕΡΟΣ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η υλοποίηση των κάτωθι υποέργων:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟ5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) SERVERS

Ο εξοπλισµός, κατά την παράδοσή του, θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη εγχειρίδια χρήσης και
λειτουργίας και θα πρέπει να καλύπτεται από πλήρη εγγύηση.
Ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει µία πρόταση για κάθε προκηρυσσόµενο
Υποέργο. ∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για
µέρος Υποέργου.

2.2 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει και εγκαταστήσει τον εξοπλισµό στις θέσεις ή στους
χώρους της περιφέρειας Ιονίων Νήσων που θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Η
εγκατάσταση εκάστοτε εξοπλισµού θα γίνει σε κάποιο από τα µεγάλα νησιά της περιφέρειας, ήτοι
στα: Κέρκυρα, Παξοί, Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ζάκυνθος.

2.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισµός του δηµοπρατούµενου έργου ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο
ποσό των 25.203,25 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των
5.796,75 ευρώ και βαρύνει τις πιστώσεις του έργου “Multi-Parametric Network for the Study and
Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea – OTRIONS”. Ήτοι, ο
συνολικός προϋπολογισµός του δηµοπρατούµενου έργου συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ανέρχεται σε
31.000 ευρώ.
Ο προϋπολογισµός ανά Υποέργο του δηµοπρατούµενου έργου ανέρχεται σε:
Συµπ. ΦΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2
ΥΠΟΕΡΓΟ5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) SERVERS

18.000,00 €
13.000,00 €

Σε περίπτωση λύσης της κάθε σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω
συνολικού προϋπολογισµού ο ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υπόλοιπο ποσό.

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Η σύµβαση χρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά
25% από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
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2.5 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
Αναβάθµιση Σεισµοµέτρου
Η αναβάθµιση των σταθµών υλοποιείται, µεταξύ άλλων, µε την προµήθεια σεισµοµέτρου. Τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του δίνονται στους Πίνακες Συµµόρφωσης του Υποέργου 2.
Φρεάτιο Αισθητήρων
Τα σεισµόµετρο θα εγκατασταθεί εντός φρεατίου. Σκοπός κάθε σταθµού είναι η καταγραφή
αξιόπιστων δεδοµένων που µπορεί να δώσει η περιοχή. Η ποιότητα κατασκευής του φρεατίου
επηρεάζει το περιβάλλον των αισθητήρων και, συνεπώς, την ποιότητα των δεδοµένων. Υποχρέωση
του υποψηφίου αναδόχου αποτελεί η πιστή εφαρµογή των οδηγιών κατασκευής του φρεατίου,
ώστε µετά το πέρας της κατασκευής του, το όργανο να καταγράφει ορθά δεδοµένα. Τα κυριότερα
χαρακτηριστικά περιγράφονται στη συνέχεια.
Ενδεικτικά, το φρεάτιο θα έχει διάµετρο 1.5 – 2 µέτρων, βάθος τουλάχιστον δυό (2) µέτρων και θα
πρέπει να περιβάλλεται από υγιές πέτρωµα (bedrock), όπως και να διακρίνεται και στον πυθµένα
του. Εντός του φρεατίου θα τοποθετηθεί κυλινδρικός τσιµεντοσωλήνας ή σωλήνας από άλλο υλικό
που θα πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές. Το επάνω µέρος του θα καλύπτεται από
αποσπώµενο µονωµένο κάλυµµα. Στο άνω µέρος του καλύµµατος αφήνεται οπή στην οποία
προσαρµόζεται ανάλογος σωλήνας από PVC διαµέτρου 7,5 εκατοστών και ανάλογου µήκους µέχρι
το δάπεδο του οικίσκου, εντός του οποίου θα οδεύσουν τα καλώδια του σεισµολογικού εξοπλισµού.
Στο µέσο του πυθµένα του θα κατασκευαστεί βάθρο διαστάσεων 0,60 x 0,60 µέτρων και ύψους
τουλάχιστον 45 εκατοστών, πλήρως οριζοντιωµένο, από άοπλο σκυρόδεµα µε υλικό άµµο και
γαρµπίλι, επάνω στο οποίο θα τοποθετηθούν τα όργανα µέτρησης. Η πάνω επιφάνεια του βάθρου
θα είναι εντελώς λεία. Γιαυτό θα καλυφθεί από πλάκα γρανίτη (ή µαρµάρου) διαστάσεων 60Χ60Χ3
εκατοστά, η οποία θα επικολληθεί µε ανθεκτικό σε ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας – υγρασίας
υλικό χωρίς να υπάρχει κενό µεταξύ της πλάκας και του βάθρου. Το δάπεδο της εκσκαφής θα
καλυφθεί µε υλικό αντίστοιχο του βάθρου, θα είναι, όµως, αποµονωµένο από το βάθρο, και µεταξύ
τους θα παρεµβάλλεται µονωτικό υλικό πάχους τουλάχιστον 3 εκατοστών. Η κατασκευή του
φρεατίου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε διεθνή πρότυπα και πρακτικές κατασκευής.
Στην παρακάτω εικόνα παρατίθεται ενδεικτική κάτοψη του πυθµένα του τσιµεντοσωλήνα.
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50 εκ.

60

60

ύψος βάθρου 20 cm

200cm

Ψηφιοποιητής
Στο πλαίσιο του έργου ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, εγκατάσταση,
παραµετροποίηση, λειτουργία και συντήρηση ενός ψηφιοποιητή που θα διαθέτει και µονάδα
καταγραφής, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. Ο ψηφιοποιητής θα
τοποθετηθεί είτε εντός οικίσκου (εάν υπάρχει), είτε εντός του φρεατίου αισθητήρων και θα συνδεθεί
µε τους αισθητήρες (σεισµόµετρο και επιταχυνσιόµετρο), ενώ θα προωθεί τις µετρήσεις τους σε
πραγµατικό χρόνο µέσω του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού στο κέντρο επεξεργασίας δεδοµένων.
Παράλληλα, σε περίπτωση προβλήµατος στην επικοινωνία µε το κεντρικό σύστηµα, η µονάδα
καταγραφής θα αποθηκεύει τις µετρήσεις των αισθητήρων, τις οποίες θα αποστέλλει αυτόµατα µε
την αποκατάσταση του προβλήµατος. Το σύστηµα θα διαθέτει µονάδα µνήµης που θα παρέχει τη
δυνατότητα αποθήκευσης των µετρήσεων των αισθητήρων για τουλάχιστον 30 ηµέρες.

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων

Σελ. 10 από 53

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ(ΩΝ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“MULTI-PARAMETRIC NETWORK FOR THE STUDY AND MONITORING OF NATURAL HAZARDS IN THE OTRANTO
CHANNEL AND THE IONIAN SEA - OTRIONS”»

ΜΕΡΟΣ 3: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
3.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, και ενώσεις ή κοινοπραξίες
αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην προµήθεια του
εξοπλισµού του/των υποέργου/ων που υποβάλλουν προσφορά, που είναι εγκατεστηµένα ή
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το
νόµο 2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης
µε την Ε.Ε.
∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία
κράτους-µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-µέλους που έχει υπογράψει την Σ∆Σ ή τρίτης χώρας
που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών.
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να έχουν εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία στο
αντικείµενο του υποέργου ή των υποέργων για τα οποία υποβάλλουν προσφορά ή σε άλλες
συναφείς δραστηριότητες µε το αντικείµενο του εν λόγω έργου ή υποέργων, και θα πρέπει να
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, όπως αναλύονται στα
Κεφάλαια 3.5 και 3.6 του Μέρους 3 της παρούσας.
Στο διαγωνισµό δεν µπορούν να συµµετέχουν είτε αυτόνοµα είτε ως µέλη ένωσης ή κοινοπραξίας
εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 3310/2005.
Στην περίπτωση των ενώσεων ή των κοινοπραξιών, στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται
απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους και το ειδικό µέρος/ τµήµα του υποέργου, µε το
οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της υλοποίησής του.
Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από
την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος υποέργου, να συστήσει, πριν
την υπογραφή της σύµβασης, κοινοπραξία µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, του κειµένου της
συµβάσεως διαµορφουµένου αναλόγως. Τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται
έκαστο, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του
υποέργου.
Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια
προσφορές στο πλαίσιο του ίδιου υποέργου. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν,
αυτόνοµα ή ως µέλη κοινοπραξίας ή ένωσης, σε παραπάνω από µία προσφορές στο πλαίσιο του
ίδιου υποέργου, αποκλείονται από το διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους επιφέρει και τον αποκλεισµό
της κάθε προσφοράς στην οποία συµµετέχουν.

3.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού, εφόσον έχει εκδοθεί
σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά στα παρακάτω αδικήµατα:
1.

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
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2.

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου,

3.

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

4.

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες.

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται επίσης δεκτοί υποψήφιοι ή προσφέροντες:
1.

που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3.1,

2.

που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3.3 και, σε περίπτωση προµηθευτών
που δεν είναι κατασκευαστές, του Κεφαλαίου 3.4,

3.

που έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,

4.

που δεν είναι ασφαλιστικά ενήµεροι,

5.

που δεν είναι φορολογικά ενήµεροι,

6.

που τελούν σε πτώχευση ή βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,

7.

που βρίσκονται υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε κοινή ή ειδική
εκκαθάριση (τα νοµικά πρόσωπα µόνο),

8.

που αποκλείστηκαν τελεσίδικα (για συγκεκριµένο ή µη χρονικό διάστηµα) από
διαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ή ανάλογης απόφασης αλλοδαπού δηµοσίου,

9.

που απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση
άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆, Ν.Π.Ι.∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου Τοµέα ή ανάλογης
απόφασης αλλοδαπού δηµοσίου, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους
υποχρεώσεις,

10. που είναι αλλοδαποί και βρίσκονται σε ανάλογες των ανωτέρω καταστάσεις.
Αποκλείονται επίσης:
1. οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο 3.8 του Μέρους 3 της παρούσας,
2. τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα
έγγραφα των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα.
Επίσης αποκλείονται:
1. οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 3.5 κατά περίπτωση
απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής,
2. οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια και δεν δύνανται να υποβάλουν τα
δικαιολογητικά του Κεφαλαίου 3.6 της παρούσας,
3. οι υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισµού που προβλέπεται
σε επιµέρους οικείες διατάξεις του παρόντος.
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Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού
ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά, τηρουµένων των
αναφεροµένων περί ενώσεων ή κοινοπραξιών στο Κεφάλαιο 3.1 της παρούσης. Εάν συντρέχει
λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή
προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό.

3.3 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο προσφέρων πρέπει να πληροί τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελµατικής,
χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής επάρκειας, προκειµένου να δικαιούται να αναλάβει όποιο(α) από τα
υποέργα του δηµοπρατούµενου έργου.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής πρέπει
να πληροί ένα (1) τουλάχιστον µέλος της ένωσης.
1.

Να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, προκειµένου να ανταπεξέλθει µε επιτυχία
στις απαιτήσεις.

2. Να έχει κύκλο εργασιών για κάθε µία από τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις
µεγαλύτερο του 250% του προϋπολογισµού του υποέργου στο οποίο υποβάλλει προσφορά.
3. Να έχει προµηθεύσει και εγκαταστήσει ή αναβαθµίσει µε επιτυχία και άλλον παρόµοιο
εξοπλισµό µε το υποέργο στο οποίο υποβάλλει προσφορά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
4. Να διαθέτει αποδεδειγµένα εκπαιδευµένο προσωπικό στην εγκατάσταση ή αναβάθµιση του
εξοπλισµού του υποέργου στο οποίο υποβάλλει προσφορά.
5. Να διαθέτει τµήµα service (αναγνωρισµένο από τον κατασκευαστή, αν δεν είναι
κατασκευαστής η ίδια η επιχείρηση) και ικανό στοκ ανταλλακτικών.
6. Να είναι διαπιστευµένος σύµφωνα µε τις οδηγίες του ISO 9001 ή ισοδύναµου πιστοποιητικού
από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη µέλη.

3.4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΥ
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής του υπό προµήθεια εξοπλισµού πρέπει να
αποδείξει και τεκµηριώσει επαρκώς και την ποιότητα του κατασκευαστή, µε αναφορά σε στοιχεία που
το αποδεικνύουν.

3.5 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συµµετοχής σε
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ονοµασία «Φάκελος Α – ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής».
1.

Εγγύηση συµµετοχής
Σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις του Κεφαλαίου 3.8 του παρόντος.

2.

∆ικαιολογητικά Χρηµατοοικονοµικής και Οικονοµικής Επάρκειας
∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί ή καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης ή βεβαίωση τράπεζας για
την πιστοληπτική ικανότητα ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου
εργασιών, καθώς και του κύκλου εργασιών που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια προϊόν,
κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν ο
προµηθευτής λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια
προϊόν κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών,
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υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν
κατά το διάστηµα αυτό. της εφορίας των τριών (3) προηγούµενων ετών (2007, 2008, 2009).
3.

Υπεύθυνη δήλωση (∆1)
Υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/86, για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό, µε θεωρηµένο το
γνήσιο της υπογραφής, ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς:

4.

−

δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο οικονοµικό έγκληµα, όπως
αυτά που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3.2 της παρούσας, για υπεξαίρεση, απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ποινικού Κώδικα,

−

δεν τελει σε πτώχευση & σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,

−

είναι φορολογικά & ασφαλιστικά ενήµερος/η,

−

είναι εγγεγραµµένος/η στο οικείο Επιµελητήριο,

−

δεν τελεί υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση & υπό διαδικασία έκδοσης σχετικής απόφασης
(µόνο τα νοµικά πρόσωπα) ή υπό ανάλογες καταστάσεις (µόνο για τα αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα) & υπό διαδικασία έκδοσης σχετικής απόφασης.

Παραστατικό εκπροσώπησης
Πρέπει να προσκοµιστεί ΦΕΚ σύστασης ΑΕ ή ΕΠΕ µε τις τελευταίες τροποποιήσεις του ή
καταστατικό προσωπικής εταιρίας µε τις τελευταίες τροποποιήσεις του.

5.

Υπεύθυνη δήλωση (∆2) για την πλήρωση προϋποθέσεων συµµετοχής
Υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/86, για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό, µε θεωρηµένο το
γνήσιο της υπογραφής, ότι θα προσκοµίσει έγκαιρα και προσηκόντως τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από τη διακήρυξη στο Κεφάλαιο 3.6 αυτής.

6.

Υπεύθυνη δήλωση (∆3) οτι ο προσφερόµενος εξοπλισµός είναι καινούριος και αµεταχείριστος
και σχετικά µε τη χώρα καταγωγής του

7.

Υπευθυνη δήλωση (∆4) ότι θα διατηρήσει εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσει µόνο για τους
σκοπούς του διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που
τυχόν θα τεθούν υπόψη του/ της και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή
επιχειρηµατικό απόρρητο

8.

Υπεύθυνη δήλωση (∆5) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση

9.

Υπεύθυνη δήλωση (∆6) οτι ο προµηθευτής µπορεί να εξασφαλίσει την παροχή απαιτούµενων
ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια από την παραλαβή του συστήµατος

10. Έκθεση χαρακτηριστικών της επιχείρησης
−
−
−
−
−
−

ιστορικό και κύρια βήµατα ανάπτυξης της επιχείρησης,
χαρακτηριστικά,
επιχειρηµατική δοµή,
τοµείς δραστηριότητας,
απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα και µορφή απασχόλησης,
προϊόντα κλπ.
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11. Κατάλογος σχετικών έργων
Κατάλογος και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων µε το προκηρυσσόµενο,
έργων, τα οποία υλοποίησε κατά την προηγούµενη τριετία και συγκεκριµένα τα έτη 2007, 2008
και 2009, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του
κάθε έργου, τυχόν εταίρων καθώς και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτά.
12. Βεβαίωση πιστοποίησης κατά ISO 9001 ή ισοδύναµου πιστοποιητικού από οργανισµούς
εδρεύοντες σε άλλα κράτη µέλη
Αν το ισοδύναµο πιστοποιητικό δεν είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα
ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης που έχει εκδοθεί
από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευµένο, προς τούτο, από το Εθνικό Σύστηµα
∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για
τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation − EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
13. Τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή
14. Υπεύθυνη δήλωση (∆7) τεκµηρίωσης της ποιότητας του κατασκευαστή (σε περίπτωση
προµηθευτή που δεν είναι κατασκευαστής του υπό προµήθεια εξοπλισµού)
15. Περιγραφή τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέτρων που λαµβάνει ο προµηθευτής
για την εξασφάλιση της ποιότητας (σε περίπτωση προµηθευτή που δεν είναι κατασκευαστής του
υπό προµήθεια εξοπλισµού)
16. Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα ασχοληθεί µε την εγκατάσταση
του προς προµήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συµβατική σχέση τους µε την
επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας (σε περίπτωση προµηθευτή
που δεν είναι κατασκευαστής του υπό προµήθεια εξοπλισµού)
17. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες Υπηρεσίες,
αναγνωρισµένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών,
επαληθευόµενη µε παραποµπές σε ορισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων (σε
περίπτωση προµηθευτή που δεν είναι κατασκευαστής του υπό προµήθεια εξοπλισµού)
Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά 2 έως 11 του παρόντος
Άρθρου κατά περίπτωση, για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Το ανωτέρω στο σηµείο 1 αναφερόµενο ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε
µία, είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία
ή ένωση. Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
συµµετεχόντων από τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό.

3.6 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών του κάθε Υποέργου, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης µε βεβαίωση παραλαβής ή µε φαξ, οφείλει να
υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:
1.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται εις βάρος του
αµετάκλητη ποινική καταδίκη για τα αδικήµατα του Κεφαλαίου 3.2 του παρόντος.
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2.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελεί σε πτώχευση και ότι δεν τελεί σε κατάσταση κήρυξης σε πτώχευση.

3.

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής
ηµεροµηνία έκδοσης προγενέστερης της ως άνω ειδοποίησης.

4.

Υπεύθυνη δήλωση µε αναφορά των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
είναι υπόχρεος.

5.

Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, µε ηµεροµηνία έκδοσης προγενέστερης της ως
άνω ειδοποίησης.

6.

Πιστοποιητικό επιµελητηρίου της έδρας του, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
του σε αυτό, αφετέρου το ειδικό επάγγελµα που ασκεί κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και τέλος ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος σε αυτό µέχρι την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

7.

Τυχόν τροποποιήσεις των νοµιµοποιητικών εγγράφων λειτουργίας (µόνο τα νοµικά
πρόσωπα), έαν έχουν λάβει χώρα µετά την κατάθεση των προσφορών.

8.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (µόνο τα νοµικά πρόσωπα), έκδοσης τελευταίου εξαµήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελεί σε κατάσταση κοινής εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

9.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (µόνο τα νοµικά πρόσωπα), έκδοσης τελευταίου εξαµήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελεί σε κατάσταση ειδικής εκκαθάρισης του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει.

ασφάλισης),

µε

10. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (µόνο τα νοµικά πρόσωπα), έκδοσης τελευταίου εξαµήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελεί σε διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ως άνω
νοµοθετηµάτων.
13. Υπεύθυνη δήλωση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται:
-

ότι λειτουργεί κανονικά, χωρίς νοµικούς περιορισµούς,

-

ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών του/της υποχρεώσεων, όσο
και των υποχρεώσεών του/της εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα,

-

ότι δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή, εάν τυχόν έχει
αποκλειστεί για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, το διάστηµα αυτό.

14. Σε περίπτωση ένωσης, συµφωνητικό µεταξύ των µελών της ένωσης στο οποίο διευκρινίζεται:
− η σύσταση της ένωσης,
− ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρον και ανεξάρτητα κάθε µέλος την ευθύνη για την
εκπλήρωση του υποέργου,
− το µέρος της σύµβασης που θα αναλάβει τυχόν κάθε µέλος της ένωσης ή/ και τα
ποσοστά συµµετοχής των µελών στην ένωση,
− το µέλος της ένωσης που αναλαµβάνει τον συντονισµό και τη διοίκηση της ένωσης,
− ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της αναθέτουσας αρχής,
15. Πράξη του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης από την οποία να προκύπτει η
έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους τόσο στην ένωση, όσο και στον εν θέµατι
διαγωνισµό.
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3.7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Σε περίπτωση που οι έλληνες πολίτες είναι εγκατεστηµένοι στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά µη
πτώχευσης, µη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης, ασφαλιστικής και φορολογικής
ενηµερότητας (υπό στοιχεία 2-5 Κεφαλαίου 3.6) εκδίδονται από τη χώρα εγκατάστασής τους, µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας αυτής.
2. Τα νοµικά πρόσωπα είναι υπόχρεα για την προσκόµιση και των δικαιολογητικών που αφορούν
τα φυσικά πρόσωπα και των δικαιολογητικών που συνοδεύονται µε την ένδειξη «µόνο τα νοµικά
πρόσωπα», σύµφωνα και µε τις επεξηγήσεις που έπονται.
3. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι υποχρεούνται (ανάλογα µε το εάν αποτελούν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα) στην προσκόµιση όλων των ως άνω απαιτούµενων δικαιολογητικών ή ισοδύναµων
εγγράφων αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους.
4. Η αναφορά σε καταστάσεις «πτώχευσης», «κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης» κλπ για τους έλληνες
υποψηφίους επεκτείνεται και σε όλες τις ανάλογες µε τις ανωτέρω καταστάσεις στις οποίες
ενδέχεται να βρίσκονται οι αλλοδαποί υποψήφιοι.
5. Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:
-

φυσικά πρόσωπα,

-

διαχειριστές Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε.,

-

πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για Α.Ε.,

-

σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.

6.

Επί ηµεδαπών Α.Ε. το πιστοποιητικό κοινής εκκαθάρισης εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία
της Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η υποψήφια
Α.Ε.,

7.

Επί ηµεδαπών Α.Ε. το πιστοποιητικό ειδικής εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο Εφετείο της
έδρας της υποψήφιας Α.Ε.,

8.

Επί ηµεδαπών Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της υποψήφιας στον
διαγωνισµό εταιρείας,

9.

Τα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου 3.6 προσκοµίζονται για κάθε µέλος ένωσης.

10. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα ανωτέρω
δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις δύνανται να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή τους. Μόνο σε
περίπτωση που στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται το
δικαιολογητικό να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης του προµηθευτή. Στην ως
άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο υποψήφιο πρόσωπο οι
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.

3.8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, το ποσό της
οποίας πρέπει να καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της προϋπολογισθείσης αξίας του υποέργου στο
οποίο υποβάλλουν προσφορά, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι:
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Συµπ. ΦΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

900,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) SERVERS

650,00 €

Η εγγύηση συµµετοχής µπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο, που
λειτουργεί νόµιµα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύµφωνα µε το
καταστατικό του το δικαίωµα αυτό.
Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσηµη
µετάφραση.
Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται σύµφωνα µε το συνηµµένο στο Παράρτηµα Ι της παρούσας
υπόδειγµα (Υπόδειγµα Ι) και πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον την ηµεροµηνία έκδοσης, τον
εκδότη, την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει,
την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τη σχετική
διακήρυξη, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά, την ηµεροµηνία λήξης
ισχύος της εγγύησης.
Πρέπει επίσης να περιέχει τους όρους ότι: (α) παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, (β) ο εκδότης
παραιτείται του δικαιώµατος διζήσεως, (γ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες
µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, (δ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου και (ε) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να
προβεί σε παράταση ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας που θα
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, δηλ. πέντε (5) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφορών.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους λοιπούς
προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
απόφασης κατακύρωσης.
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ΜΕΡΟΣ 4: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές αποστέλλονται – υποβάλλονται στην Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων
µέσω:
•

ΕΛΤΑ (επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη)

•

Εταιριών ταχυµεταφορών,

•

Εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων.

Οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη και πρέπει να περιέλθουν σε αυτό µέχρι τις
14/05/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 µε ευθύνη του προσφέροντος.
Η υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών,
από οποιαδήποτε αιτία.
Προσφορές που είτε υπεβλήθησαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα
στην υπηρεσία, επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν.

4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες, σε δύο (2) αντίτυπα, µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο, ο οποίος φέρει τις ακόλουθες µε ευκρίνεια αναγραφόµενες ενδείξεις:
-

τη λέξη «Προσφορά»,

-

τον πλήρη τίτλο της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ,

-

τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, ήτοι 53- 20/03/2013,

-

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την 14/05/2013,

-

την ηµεροµηνία της προσφοράς,

-

τα στοιχεία του προσφέροντα,

-

την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Χ» όπου το Χ θα αντικατασταθεί µε τον αριθµό του
Υποέργου,

-

την ένδειξη «Να µην Ανοιχθεί από την Ταχυδροµική Υπηρεσία και το Πρωτόκολλο».

Στις περιπτώσεις ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυµίες των µελών τους και τα στοιχεία [επωνυµία,
διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός τηλεµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)]
του εκπροσώπου τους.
Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του
µε το δεύτερο αντίγραφο. Σε κάθε σελίδα του πρωτοτύπου (στους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β και Γ) πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και αυτή να µονογράφεται από τον προσφέροντα.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις επιµέρους, σφραγισµένοι, υποφάκελοι, µε
τις ακόλουθες ενδείξεις:
-

ΦΑΚΕΛΟΣ Α – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,

-

ΦΑΚΕΛΟΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,

-

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Οι ως άνω υποφάκελοι περιέχουν τα στοιχεία που ορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας.
Οι υποφάκελοι φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που
καθορίζονται στην παρούσα και να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα. Όλες οι σελίδες των
προσφορών (ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ) πρέπει να µονογράφονται από τον ίδιο.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει
να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος που υποβάλλει την προσφορά, τα στοιχεία της
Αναθέτουσας Αρχής, ο τίτλος του διαγωνισµού και ο αριθµός του Υποέργου.
Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον
προσφέροντα όλων των όρων της Προκήρυξης.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η τάξη και η σειρά
των όρων της ∆ιακήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα,
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις πρέπει να
αναφέρονται και ανακεφαλαιωτικά, στην αρχή της κάθε προσφοράς. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο
συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας
αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες για τη
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε
συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο προσφέρων είναι απολύτως ενήµερος από
κάθε πλευρά για τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης της σύµβασης, τις πηγές προέλευσης των πάσης
φύσης ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στα τεύχη
του διαγωνισµού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας
Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εως και έξι (6) ηµέρες
προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι
υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των
προσφερόντων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού.

4.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Φάκελος Β είναι σφραγισµένος και περιέχει τα ακόλουθα:
−

Το κυρίως σώµα της τεχνικής προσφοράς, ήτοι τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που
αναγράφονται στην τεχνική προσφορά. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
είναι αντίγραφα/ εκτυπώσεις, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον
κατασκευαστή/ προµηθευτή του δηµοπρατούµενου προϊόντος και όχι από τοπικούς
αντιπροσώπους και να συνοδεύεται µε αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης πρέπει να αναγράφεται η
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ιδιότητα του υπογράφοντος, καθώς να υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας µε τον
υπογράφοντα για επαλήθευση. Επιστολές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω
οριζόµενα απορρίπτονται. Όλα τα ανωτέρω πρέπει να είναι µεταφρασµένα στην Ελληνική ή
στην Αγγλική γλώσσα.
−

Αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού.

−

Υπεύθυνη δήλωση ότι µε την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισµού θα κατατεθούν και
πλήρη εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας του εξοπλισµού.

−

Υπεύθυνη δήλωση οτι ο εξοπλισµός που θα παραδοθεί και εγκατασταθεί καλύπτεται από
πλήρη εγγύηση από την ηµεροµηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής.

−

Περιγραφή των υπηρεσιών εγκατάστασης που προσφέρονται από τον προµηθευτή.

−

Υπεύθυνη δήλωση για το ποια είναι και που βρίσκεται η επιχειρηµατική µονάδα στην οποία
έχει κατασκευαστεί ή θα κατασκευαστεί το τελικό προϊόν (εφόσον ο προµηθευτής είναι και
κατασκευαστής) ή υπεύθυνη δήλωση για το ποια είναι και που βρίσκεται η επιχειρηµατική
µονάδα στην οποία έχει κατασκευαστεί ή θα κατασκευαστεί το τελικό προϊόν – ότι η
κατασκευή του τελικού προϊόντος γίνεται από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος – ότι ο νόµιµος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί την εν λόγω εκτέλεση της προµήθειας
(εφόσον ο προµηθευτής δεν είναι κατασκευαστής).

−

Χρονοδιάγραµµα παράδοσης εξοπλισµού και παροχής υπηρεσιών.

Τα στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισµού της τεχνικής προσφοράς πρέπει να συνταχθούν
ακολουθώντας τη δοµή και την αρίθµηση του Παραρτήµατος ΙΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας
Συµµόρφωσης.
Η συµπλήρωση του Πίνακα Συµµόρφωσης θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι όροι των
τεχνικών προδιαγραφών είναι υποχρεωτικοί και η οποιαδήποτε πλήρης έλλειψη έστω και ενός εξ
αυτών συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Ειδικότερα:
Σε περίπτωση που υπάρχει απόλυτη συµφωνία ή µερική συµφωνία µε κάθε µία από τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης η τεχνική προσφορά γίνεται αποδεκτή και βαθµολογείται αυτόνοµα µε
100 βαθµούς.
Σε περίπτωση που υπάρχει υπερκάλυψη των απαιτούµενων από τη διακήρυξη τεχνικών
προδιαγραφών, η τεχνική προσφορά γίνεται αποδεκτή και βαθµολογείται µέχρι 110 βαθµούς
αυτόνοµα.
Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται (βαθµολογείται µε 0) έστω και µία από τις απαιτούµενες από τη
διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική προσφορά απορρίπτεται.
Εποµένως, ο πίνακας συµµόρφωσης συµπληρώνεται ως ακολούθως :
Στη στήλη "Απάντηση" σηµειώνεται η απάντηση του προµηθευτή που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ ΥΠΕΡ/
ΜΕΡΙΚΩΣ, ανάλογα µε το εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή υπερκαλύπτεται ή καλύπτεται
µερικώς από την προσφορά. Εν προκειµένω, πρέπει να δηλωθεί και ο τρόπος της υπερκάλυψης ή
της µερικής κάλυψης.
Στη στήλη "Παραποµπή" καταγράφεται η τεκµηρίωση της κάλυψης ή υπερκάλυψης ή µερικής
κάλυψης της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής (π.χ. µε παραποµπή σε τεχνικό φυλλάδιο του
κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και
λειτουργίας ή µε αναφορά της µεθοδολογίας εγκατάστασης, κλπ). Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η
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ευκρινής συµπλήρωση και η συγκεκριµενοποίηση των παραποµπών (πχ τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4,
Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραµµίζεται το σηµείο
που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειώνεται η παράγραφος του πίνακα συµµόρφωσης στην
οποία καταγράφεται η αιτούµενη προδιαγραφή.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία του Πίνακα µε την προτεινόµενη σειρά
και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συµµόρφωση µε τον παραπάνω όρο
συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης και εφόσον παραστεί ανάγκη,
µπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να συµπληρώσουν τις πληροφορίες, δηλώσεις ή
πιστοποιητικά ή να παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις. Στην περίπτωση αυτή οι Προσφέροντες
υποχρεούνται να τα συµπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις µέσα σε πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν.

4.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Φάκελος Γ είναι σφραγισµένος επί ποινή αποκλεισµού και περιέχει την οικονοµική προσφορά του
προσφέροντος.
Στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς αναγράφεται η τιµή µονάδας, καθώς και η συνολική τιµή
για κάθε προσφερόµενο προϊόν και υπηρεσία. Η γενική συνολική τιµή της προσφοράς αναγράφεται
αριθµητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ τιµών µονάδας και συνολικών τιµών,
υπερισχύουν οι τιµές µονάδας.
Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, αναγράφονται στους Πίνακες Οικονοµικής
Προσφοράς µε την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιµών. Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η
αναγραφή τιµής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες
έχουν προσφερθεί δωρεάν.

4.5 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την
επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από την λήξη της και κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
παραπάνω οριζόµενο. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους
προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες το αργότερο και, σε περίπτωση
που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν
αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισµού συνεχίζεται µόνο µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρόνου παράτασης, το αποτέλεσµα του διαγωνισµού
µαταιώνεται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση και αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση
του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Στη δεύτερη περίπτωση η υπηρεσία απευθύνει
σχετικό αίτηµα προς τους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των
προσφορών τους. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες το
αργότερο και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις
εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µόνο µε όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους.
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Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο ανάδοχο
µόνον εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Στην περίπτωση ωστόσο αυτή ο προσφέρων δεν δικαιούται να
υποβάλλει νέα οικονοµική προσφορά.
Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή
της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων: (α) κηρύσσεται
έκπτωτος και χάνει κάθε δικαίωµα για κατακύρωση και (β) καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική του
επιστολή συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

4.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο προσφέροντα στο ίδιο
υποέργο και, σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές από τον ίδιο προσφέροντα στο ίδιο υποέργο και,
σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τµήµα Υποέργου και, σε περίπτωση υποβολής
τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.7 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιµές, για το σύνολο των υπό προµήθεια προϊόντων, πρέπει να δίνονται σε ευρώ. Τα τιµολόγια θα
εκφράζονται σε ευρώ και η αµοιβή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ. Προσφορά που δεν δίνει τιµή
σε ευρώ ή δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιµές σε ΕΥΡΩ αφορούν στην παράδοση των υπό προµήθεια προϊόντων ελευθέρων δασµών,
κρατήσεων υπέρ τρίτων, φόρων και λοιπών δηµοσιονοµικών επιβαρύνσεων, εκτός ΦΠΑ, στους
χώρους που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή και στην παροχή των συνοδευτικών υπηρεσιών
(εγκατάστασης ή/ και αναβάθµισης). Οι δασµοί, φόροι, λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις κλπ
βαρύνουν τους προµηθευτές. Στις τιµές περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να
τις επιβαρύνει.
Οι τιµές δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., αναγράφεται δε χωριστά και σε ιδιαίτερη στήλη το ποσο Φ.Π.Α. και σε
άλλη ιδιαίτερη στήλη το συνολικό ποσό µε Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος
Φ.Π.Α., αυτός διορθώνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει
η τιµή µονάδας. Εάν όµως το σύνολο των λογιστικών ασυµφωνιών είναι σηµαντικό (άνω των 500
ευρώ) ή εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιµήµατος της
προσφοράς (άνω των 500 ευρώ), τότε η προσφορά µπορεί να απορριφθεί στο σύνολό της.

4.8 ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Επίσηµη γλώσσα του διαγωνισµού ορίζεται η ελληνική. Όλα τα σχετικά έγγραφα, προσφορές,
δικαιολογητικά, κλπ, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά έγγραφα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στα ελληνικά και φέρουν υποχρεωτικά την επισηµείωση
της Σύµβασης της Χάγης (Apostille).
Κατ’ εξαίρεση, τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική ή µόνο στην αγγλική
γλώσσα εφόσον δεν µπορούν να αποδοθούν στην ελληνική. Τα εγχειρίδια που συνοδεύουν την
προσφορά µπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα.
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ΜΕΡΟΣ 5: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5.1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης κάθε Υποέργου είναι η πλέον συµφέρουσα από τεχνικής και
οικονοµικής άποψης προσφορά.
Τα επιµέρους κριτήρια ανάθεσης που συνθέτουν την πλέον συµφέρουσα από τεχνικής άποψης
προσφορά κατατάσσονται σε οµάδες µε µοναδικό κριτήριο αξιολόγησης για κάθε µία οµάδα τη
συµφωνία του προσφερόµενου προϊόντος µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Συγκεκριµένα, ανά Υποέργο οι συντελεστές έχουν ως κάτωθι:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2
Οµάδα

Συντελεστές Βαρύτητας

Α – Προδιαγραφές Οργάνου

50%

Β – Προδιαγραφές Ψηφιοποιητή

50%

ΥΠΟΕΡΓΟ 5
Οµάδα

Συντελεστές Βαρύτητας

Α – Προδιαγραφές Συσκευής

60%

Β – Προδιαγραφές Αρχιτεκτονικής - ∆ιαθεσιµότητας

10%

Γ – Προδιαγραφές Απόδοσης – Επεκτασιµότητας

10%

∆ – Προδιαγραφές Τοπικής Αποθήκευσης ανά Εξυπηρετητή

10%

Ε – Προδιαγραφές Λειτουργικού Συστήµατος (OS)

5%

ΣΤ – Προδιαγραφές ∆ιαχείρισης/ Παρακολούθησης

5%

5.2 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί,
γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 14/05/2013
και ώρα 11:00. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως
εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος δικαιολογητικών. Όλα τα
δικαιολογητικά µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή κατά φύλλο.
Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται,
αλλά µονογράφονται από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή καταχωρεί τους προσφέροντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν σε Πρακτικό, το
οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
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Οι κυρίως φάκελοι των προσφορών, οι οποίοι περιέχουν και τις σφραγισµένες τεχνικές και
οικονοµικές προσφορές κρατούνται στην Επιτροπή για περαιτέρω αξιολόγηση.

5.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΣ Α)
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των
δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί στο Φάκελο Α και καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου
σε Πρακτικό της.
Εφόσον παραστεί ανάγκη, η Επιτροπή µπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να συµπληρώσουν ή
να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα στοιχεία. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσκοµίσουν
εγγράφως τις διευκρινήσεις/ συµπληρώσεις που η Επιτροπή απαιτεί, µέσα σε εύλογο χρονικό
διάστηµα που η Επιτροπή θα ορίζει κατά περίπτωση και το οποίο δεν θα είναι µικρότερο των πέντε (5)
εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποίησής τους.
Εάν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψει θέµα απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις
απαιτούµενες από την παρούσα προϋποθέσεις, η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο
τεκµηριώνει τους λόγους απόρριψης. Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες
µε φαξ, ώστε να ασκήσουν νοµίµως και εµπροθέσµως τις προβλεπόµενες ενστάσεις – προσφυγές
εντός πέντε (5) ηµερών.
Σε περίπτωση απουσίας θεµάτων απόρριψης προσφορών ή αναγκών διευκρινήσεων, η Επιτροπή
συνεχίζει τη διαδικασία ανάδειξης του τελικού Αναδόχου την ίδια ηµέρα.

5.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΣ Β)
Μετά την ολοκλήρωση του προηγούµενου σταδίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει µε
ανακοίνωσή του τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το
πρώτο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής για την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο, όπου θα
πραγµατοποιηθεί η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών.
Σε περίπτωση απουσίας θεµάτων απόρριψης προσφορών ή αναγκών διευκρινήσεων κατά το
προηγούµενο στάδιο, η Επιτροπή συνεχίζει τη διαδικασία ανάδειξης του τελικού Αναδόχου την ίδια
ηµέρα.
Οι φάκελοι τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το
προηγούµενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες.
Η Επιτροπή αξιολογεί κατά την κρίση της και σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του αντίστοιχου Πίνακα
Συµµόρφωσης τα παρεχόµενα από τους προµηθευτές στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής
αξιολόγησης του προσφερόµενου προϊόντος.
Ειδικότερα:
Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει εάν
ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές
που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους
απόρριψης.
Προχωρεί στη βαθµολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύµφωνα µε τη
µέθοδο και τα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται κατωτέρω.
Μετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης, η Επιτροπή ανακοινώνει στους συµµετέχοντες τα
αποτελέσµατα της Τεχνικής Αξιολόγησης. Ορίζεται προθεσµία πέντε (5) ηµερών για την υποβολή
ενστάσεων.
Τα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών παρουσιάζονται στους ακόλουθους
πίνακες κατά Υποέργο:
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2
ΟΜΑ∆Α Α’
Προδιαγραφές Οργάνου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α.1

Το σεισµόµετρο θα πρέπει να διαθέτει απόκριση ευρέως φάσµατος, µε
εύρος απόκρισης ≥ 120sec – 50Hz.

5%

Α.2

Το σεισµόµετρο θα πρέπει να είναι 3 συνιστωσών.

5%

Α.3

Ο ιδιοθόρυβος του οργάνου και στις τρεις συνιστώσες θα πρέπει να είναι
µικρότερος βάσει των διεθνών προδιαγραφών από το µοντέλο NLNM στο
φάσµα απόκρισης (120sec – 10Hz) και να υπάρχει ανάλογη πιστοποίηση.

5%

Α.4

Τροφοδοσία: Θα πρέπει να παρέχεται από τον ψηφιοποιητή.

5%

Α.5

Τηλεχειρισµός: ευθυγράµµιση µάζας (mass centering), βαθµονόµηση
(calibration), σταθεροποίηση µάζας (lock, unlock), εφόσον αυτό
επιβάλλεται, και να είναι δυνατοί οι χειρισµοί αυτοί µε χρήση λογισµικού
(software) από τον ψηφιοποιητή. Όλες οι λειτουργίες συµβατά εκτελέσιµες
από το σύστηµα ψηφιοποιητή/ καταγραφικού.

5%

Α.6

Μέγιστη τάση εξόδου σε συµφωνία µε τον ψηφιοποιητή για µέγιστη
δυναµική απόκριση (µεγαλύτερη των 140dB), ενδεικτικά ±20 V (peak to
peak).

5%

Α.7

Ευαισθησία/ σταθερά σεισµοµέτρου 1000 – 2400 V s / m στα 1 Hz.

5%

Α.8

Κατανάλωση ≤2W.

5%

Α.9

Επίπεδο ψαλιδίσµατος (clip level) ≥ ± 0.01 για συχνότητα 1 Hz.

5%

Α.10

Χρόνος αποκατάστασης από την κατάσταση ψαλιδισµού (clip recovery)
µικρότερος από 5 λεπτά.

5%

ΟΜΑ∆Α Β’
Προδιαγραφές Ψηφιοποιητή

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Β.1

Αριθµός καναλιών: 6 διαφορικής εισόδου.

10%

Β.2

Τροφοδοσία 12 V DC.

8%

Β.3

Κατανάλωση < 2,5 W.

6%

Β.4

Ανάλυση: 24bit πραγµατική ανάλυση στα 200sps, συνεχής καταγραφή.

2%

Β.5

Μέγιστη τάση εισόδου σύµφωνα µε το σεισµόµετρο και το επιταχυνσιόµετρο
ενδεικτικά ±20 V (peak to peak).

2%

Β.6

Ρυθµός δειγµατοληψίας: τουλάχιστον 100 δείγµατα/ δευτερόλεπτο (s/s) για
το σεισµόµετρο και 200 δείγµατα/ δευτερόλεπτο (s/s) για το
επιταχυνσιόµετρο.

2%

Β.7

Τηλεχειρισµός αισθητήρων: ευθυγράµµιση µάζας (mass centering),
βαθµονόµηση (calibration), σταθεροποίηση µάζας (lock, unlock) εφόσον
αυτό επιβάλλεται και να είναι δυνατοί οι χειρισµοί αυτοί µε χρήση λογισµικού
(software) από τον ψηφιοποιητή. Επιπλέον τέστ ιδιοπεριόδου. Ανάλογα για
σεισµόµετρο ή επιταχυνσιόµετρο όπως απαιτεί ο κατασκευαστής των
αισθητήρων.

2%
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Προδιαγραφές Ψηφιοποιητή

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Β.8

Ακρίβεια χρονισµού µε GPS <1ms.

2%

Β.9

Σταθερότητα λειτουργίας: 1% σε θερµοκρασίες 0 – 40 ◦C.

2%

Β.10

Εύρος θερµοκρασίας: -40 – 60 ◦C.

2%

Β.11

Buffering: δυνατότητα αποθήκευσης συνεχών καταγραφών για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον 30 ηµερών.

2%

Β.12

Πληροφορίες: να καταγράφει πληροφορίες και να τις παρέχει στο σύστηµα
καταγραφής – επικοινωνίας, όπως: θερµοκρασία οργάνων – Vault,
εποπτεία λειτουργίας χρονισµού GPS, καταγραφή θέσης µάζας
σεισµοµέτρου - επιταχυνσιοµέτρου, τάση µπαταρίας και άλλες πληροφορίες
που δείχνουν την καλή και ασφαλή λειτουργία συνολικά του πρότυπου
σεισµολογικού σταθµού.

2%

Β.13

Επικοινωνία: να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας µέσω ethernet µε τη χρήση
του ανάλογου συστήµατος τηλεπικοινωνίας στο σταθµό.

2%

Β.14

∆υναµική απόκριση > 135 db στα 100s.

2%

Β.15

Να συνεργάζεται µε το λογισµικό συλλογής δεδοµένων ώστε να
απαλείφονται κενά στα δεδοµένα άµεσα.

2%

Β.16

Να έχει τη δυνατότητα αυτόµατης αποστολής των δεδοµένων από το
buffering, µετά από τυχόν διακοπή της επικοινωνίας µε το κέντρο, χωρίς να
δηµιουργούνται κενά, για άµεση χρήση τους από το κεντρικό λογισµικό
συλλογής και επεξεργασίας.

2%

ΥΠΟΕΡΓΟ 5
ΟΜΑ∆Α Α’
Προδιαγραφές Συσκευής

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α.1

Εγγύηση οµαλής εκκίνησης του συστήµατος µε όλα τα προσφερόµενα
περιφερειακά συνδεδεµένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία.

15%

Α.2

Σύγχρονος εξοπλισµός (χρόνος ανακοίνωσης ή τελευταίας
ενηµέρωσης, µικρότερος από 12 µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσης
της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου και να µην υπάρχει
ανακοίνωση περί αντικατάστασης/ απόσυρσής του). ∆ηλαδή δεν
πρέπει να έχει σταµατήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται σε
κατάσταση “End οf Life”.

15%

Α.3

Τεχνικά εγχειρίδια συνοδεύουν τον εξοπλισµό.

10%

Α.4

Πιστοποίηση CE.

10%

Α.5

Πιστοποίηση ISO.

10%

ΟΜΑ∆Α Β’
Προδιαγραφές Αρχιτεκτονικής – ∆ιαθεσιµότητας
Β.1

Το σύστηµα υποστηρίζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά υψηλής

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων
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Προδιαγραφές Αρχιτεκτονικής – ∆ιαθεσιµότητας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

διαθεσιµότητας:
•

πλεονάζοντα στοιχεία.

•

hot-plug ή hot-swap στοιχεία.

•

καταµερισµό φόρτου εργασίας.

•

επαναδιαµόρφωση της διάταξης του συστήµατος σε περίπτωση
αστοχίας επιµέρους στοιχείων του (π.χ. µνήµης, επεξεργαστή).

•

δυνατότητες σφαλµατανοχής (fault tolerance) σε επίπεδο
λογισµικού συστήµατος και υλικού (hardware).

ΟΜΑ∆Α Γ’
Προδιαγραφές Απόδοσης – Επεκτασιµότητας
Γ.1

Ο χρονισµός των προσφερόµενων CPU είναι ο µεγαλύτερος που
προσφέρεται από τον κατασκευαστή για το συγκεκριµένο µοντέλο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
2,5%

Σχετικά µε τη µνήµη θα πρέπει:

Γ.2

•

Ο τύπος µνήµης να είναι DDR3 ή ισοδύναµος ή ανώτερος

•

Να υφίσταται υποστήριξη χαρακτηριστικών διασφάλισης
ακεραιότητας δεδοµένων (π.χ. ενσωµατωµένο κύκλωµα για τη
διόρθωση λαθών - ECC)

•

Να έχει τη δυνατότητα για διπλασιασµό της µνήµης µε προσθήκη
επιπλέον αρθρωµάτων χωρίς να αφαιρεθούν τα υπάρχοντα.

2%

Για έκαστο εξυπηρετητή:

Γ.3

Γ.4

•

Αριθµός επεξεργαστών (CPUs) ≥ 2

•

Αριθµός πυρήνων (cores) ανά επεξεργαστή (cpu) ≥ 4

•

Μέγιστος υποστηριζόµενος αριθµός πυρήνων ≥ 16

•

Μέγεθος προσφερόµενης µνήµης (GB) ≥ 32

•

Μέγεθος υποστηριζόµενης µνήµης (GB) ≥ 64

∆ιατίθενται αποτελέσµατα των benchmarks SPECint_rate2006 και
SPECfp_rate2006.

2%

0,5%

Για την κάλυψη των απαιτήσεων της προσφερόµενης αρχιτεκτονικής και
των χαρακτηριστικών υψηλής διαθεσιµότητας που ζητούνται:
Γ.5

•

Θύρες Ethernet Gigabit ανά εξυπηρετητή ≥ 2

•

Συνολικός Αριθµός θυρών Ethernet (ενσωµατωµένες στο
motherboard ή µη) ανά εξυπηρετητή ≥ 4

2%

Γ.6

Υποστηρίζεται Remote Wake on LAN

0,5%

Γ.7

Έξοδος VGA για οθόνη

0,5%
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ΟΜΑ∆Α ∆’
Προδιαγραφές Τοπικής Αποθήκευσης ανά Εξυπηρετητή

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

∆.1

Ελεγκτής δίσκων µε υποστήριξη RAID-1. Οι δίσκοι βρίσκονται στη
διάταξη αυτή.

2%

∆.2

Μονάδες ανά εξυπηρετητή ≥ 2

2%

∆.3

Raw χωρητικότητα έκαστου δίσκου (GΒ) ≥ 1000

1,5%

∆.4

∆ίσκοι Serial Attached SCSI (SAS)

1,5%

∆.5

Ταχύτητα περιστροφής (rpm) ≥15k

1,5%

Υποστηρίζονται ένας οι περισσότεροι από τους παρακάτω τύπους
διασύνδεσης σε διασύνδεση µε εξωτερικά συστήµατα αποθήκευσης:
∆.6

•
•
•

SCSI controller
Fiber Channel controller
SAS

1,5%

ΟΜΑ∆Α Ε’
Προδιαγραφές Λειτουργικού Συστήµατος (OS)
Η έκδοση που προσφέρεται είναι η τελευταία ενηµερωµένη έκδοση του
έτους της διακήρυξης και συνοδεύεται από την επίσηµη άδεια χρήσης
και το γνήσιο CD εγκατάστασης.

E.1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
5%

ΟΜΑ∆Α ΣΤ’
Προδιαγραφές ∆ιαχείρισης – Παρακολούθησης

ΣΤ.1

Υποστήριξη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης του συστήµατος µέσω
του περιβάλλοντος διαχείρισης (remote power on/off) καθώς και
αποµακρυσµένου reboot του εξυπηρετητή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
2,5%

Κατ’ ελάχιστον παρακολουθούνται:
ΣΤ.2

•

Εσωτερική θερµοκρασία εξυπηρετητή

•

Λειτουργία ανεµιστήρων εξυπηρετητή

2,5%

•

Όσες προσφορές συγκεντρώνουν τεχνική βαθµολογία µικρότερη του 60% της ανώτατης
βαθµολογίας που έλαβε η αξιολογηθείσα ως καλύτερη τεχνικά προσφορά, αποκλείονται από
την περαιτέρω αξιολόγηση.

•

Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής: α) είτε
είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, β) είτε παρουσιάζουν ανεπιτυχή ή
ελλιπή αποτελέσµατα σε ενδεχόµενες δοκιµές επίδοσης και επίδειξης.

5.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ)
Μετά την ολοκλήρωση του προηγούµενου σταδίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει µε
ανακοίνωσή του τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το
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δεύτερο στάδιο ελέγχου για την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο, όπου θα πραγµατοποιηθεί η
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών.
Σε περίπτωση απουσίας θεµάτων απόρριψης προσφορών κατά το προηγούµενο στάδιο, η
Επιτροπή συνεχίζει τη διαδικασία ανάδειξης του τελικού Αναδόχου την ίδια ηµέρα.
Οι φάκελοι οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές κατά το
προηγούµενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες.
Η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών ως κατωτέρω:
Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει εάν
ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. Αν δεν ικανοποιεί τους όρους της παρούσας, η
προσφορά κρίνεται ως απορριπτέα.
Επιπλέον, η Επιτροπή χαρακτηρίζει ως υπερβολικά χαµηλές τις προσφορές µε έκπτωση µεγαλύτερη
του 10%. Σε ανάλογη περίπτωση ζητά από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης
της οικονοµικής του προσφοράς το λιγότερο εντός πέντε (5) ηµερών. Εάν και µετά την παροχή της
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η προσφορά
απορρίπτεται.
Εφόσον υπάρχουν απορριπτέες κατά τα ανωτέρω προσφορές, η επιτροπή συντάσσει σχετικό
πρακτικό, στο οποίο τεκµηριώνει τους λόγους απόρριψης. Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται σε όλους
τους προσφέροντες µε φαξ, ώστε να ασκήσουν νοµίµως και εµπροθέσµως τις προβλεπόµενες
ενστάσεις – προσφυγές εντός πέντε (5) ηµερών.
Μετά την παρέλευση της νόµιµης προθεσµίας ενστάσεων ή την εκδίκαση αυτών, η Επιτροπή
προχωρά εν συνεχεία στην κατάταξη των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών.

5.6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό
Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά µικρότερου λόγου Λ, όπου Λ= Κ/Β και όπου Κ είναι η τιµή προσφοράς
(τιµή συµπεριλαµβανοµένου του κόστους εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης χωρίς ΦΠΑ)
και Β η τεχνική βαθµολογία σύµφωνα µε τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης.
Πλέον συµφέρουσα από τεχνική και οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
µικρότερο λόγο της τιµής προσφοράς προς την τεχνική της βαθµολογία.
Σε περίπτωση που υπάρξουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, ως προσωρινός ανάδοχος
επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης επιπροσθέτου εκπτώσεως, αφού
κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές.
Εν συνεχεία, η Επιτροπή διαβιβάζει το αποτέλεσµα στην Αναθέτουσα αρχή και η οποία επικυρώνει τα
πρακτικά της Επιτροπής και εκδίδει απόφαση κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

5.7 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση
σε αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης µε βεβαίωση παραλαβής ή µε φαξ, οφείλει να υποβάλλει
τα έγγραφα και δικαιολογητικά του Κεφαλαίου 3.6 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά παραδίδονται σε
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στον πρόεδρο της Επιτροπής.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει µε ανακοίνωσή του τους προσφέροντες του Συγκριτικού
Πίνακα του Κεφαλαίου 5.6 για την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο, όπου θα πραγµατοποιηθεί η
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. Όσοι δικαιούνται να
παρευρίσκονται, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η Επιτροπή ελέγχει το
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περιεχόµενο των δικαιολογητικών προκειµένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της
παρούσας και καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό είτε την απόφασή της περί της ανακήρυξης του
προσωρινού ως οριστικού αναδόχου, είτε της απόρριψής του, αναλύοντας και τους ακριβείς λόγους
απόρριψης.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή το/α πρακτικό/ά της, για την
έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης.
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται στους προσφέροντες του Συγκριτικού Πίνακα του
Κεφαλαίου 5.6 µε φαξ, ώστε να ασκήσουν τυχόν τελικές ενστάσεις – προσφυγές.

5.8 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει διευκρινήσεις επί των στοιχείων των προσφορών σε όλη
τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών.
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν
θεωρείται αντιπροσφορά.
Από τις διευκρινήσεις που προσκοµίζονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα λαµβάνονται υπόψη
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. Σε περίπτωση µη προσκόµισης
των διευκρινίσεων η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.9 ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, και ειδικότερα
σε κάθε επιµέρους στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων
στο διαγωνισµό, των εγγράφων που κατατίθενται και των τιµών που προσφέρθηκαν. Η πρόσβαση
είναι δυνατή µόνο κατά τη δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής σε κάθε επιµέρους στάδιο της
διαδικασίας αποσφράγισης και όχι σε άλλη χρονική στιγµή. ∆εν επιτρέπεται πρόσβαση σε έγγραφα
προσφορών τα οποία οι υποψήφιοι έχουν δικαιολογηµένα χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικά.

5.10 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του
άρθρου 15 του Π∆ 118/07.
∆ικαιούνται επίσης να υποβάλλουν προσφυγή κατά των πράξεων ή παραλείψεων της υπηρεσίας,
σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του νόµου 2522/97 και συγκεκριµένα εντός πέντε (5) ηµερών
από τότε που ο προσφεύγων έλαβε πλήρη γνώση της ισχυριζόµενης ως παράνοµης πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.
Οι ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.
Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρµοδίως απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται µε φαξ στον ενιστάµενο – προσφεύγοντα.
Οι προσφέροντες δικαιούνται επίσης να υποβάλουν προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας,
κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος τους, µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα που έλαβαν γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής αποφαίνεται το διοικητικό συµβούλιο µετά από γνωµοδότηση της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου
ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας της σύµβασης,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων ευρώ
(1.000€) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€). Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και
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καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”).

5.11 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι.
Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ως απαράδεκτες
απορρίπτονται επίσης προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση.

5.12 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αναθέτουσα αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωµα να
αποφασίσει:
−

τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών,

−

τη µαταίωση του διαγωνισµού και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης όταν
συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας,

−

τη µαταίωση του διαγωνισµού σε περίπτωση που ουδείς προσφέρων δεν προσκοµίσει ή δεν
προσκοµίσει µε επάρκεια τα δικαιολογητικά ποιοτικής επάρκειας του Κεφαλαίου 3.6 της
παρούσας,

−

την οριστική µαταίωση του διαγωνισµού σε περίπτωση που:
•

η αναθέτουσα αρχή δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην
τεχνολογία, είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας για την οποία
επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό,

•

συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση.
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ΜΕΡΟΣ 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση για την
υπογραφή της σύµβασης.
Υποχρεούται δε να προσκοµίσει:
-

την προβλεπόµενη στο Κεφάλαιο 6.2 της παρούσας εγγύηση καλής εκτέλεσης (βλ. Υπόδειγµα
ΙΙ),

-

έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύµβαση, σε περίπτωση που
ο ανάδοχος είναι εταιρεία.

Η σύµβαση καταρτίζεται σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 24 του πδ 118/07 (βλ.
Παράρτηµα ΙΙΙ).
∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης (Παράρτηµα ΙΙΙ). Το κείµενο της σύµβασης
κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και
απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστηµα υπογραφής της σύµβασης θα λήξει
η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συµµετοχής, ο ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη
παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου
της σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και για την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της
εγγυητικής συµµετοχής ή την αντικατάστασή της µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η σχετική πρόσκληση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται φαξ στον αλλοδαπό
προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της
Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος,
σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του πδ 118/07, και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής του.

6.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης, το ποσό της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο, που
λειτουργεί νόµιµα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύµφωνα µε το
καταστατικό του το δικαίωµα αυτό.
Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσηµη
µετάφραση.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα
(Υπόδειγµα ΙΙ).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
εξοπλισµού, και της εγκατάστασης και συντήρησής του, και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους.
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6.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας πριν από την έναρξη του
χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε 5% επί του συµβατικού
τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ µε χρονική διάρκεια κατ΄ελάχιστον έως 31.12.2013.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας µπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο,
που λειτουργεί νόµιµα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύµφωνα µε το
καταστατικό του το δικαίωµα αυτό.
Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσηµη
µετάφραση.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας εκδίδεται σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα
(Υπόδειγµα ΙΙΙ).

6.4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνει µε τον ακόλουθο τρόπο:
Ποσοστό 40% της συµβατικής αξίας µε ΦΠΑ θα καταβληθεί µετά την παράδοση του εξοπλισµού και
την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Ποσοστό 60% της συµβατικής αξίας µε ΦΠΑ
θα καταβληθεί µετά την εγκατάσταση του εξοπλισµού και την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου
εγκατάστασης.
Ειδικά για τις προµήθειες εξωτερικού, η πληρωµή της αξίας των προϊόντων στον προµηθευτή γίνεται
µέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, είτε µε άνοιγµα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, είτε µε έµβασµα.
Για τις προµήθειες εσωτερικού απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
2. Τιµολόγια του αναδόχου «επί πιστώσει» µε αναλυτικά τα είδη της προµήθειας και τη συνολική
αξία αριθµητικά και ολογράφως.
3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
4. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
Για τις προµήθειες εξωτερικού απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Σε περίπτωση προµήθειας µε παράδοση FOB ή FOT:
1. Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγµατικής φόρτωσης στο όνοµα του αρµοδίου Υπουργείου ή
φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο
προορισµού,
2. Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν,
3. Τιµολόγιο του προµηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί,
4. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, στην περίπτωση που το τιµολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι
εξοφλήθηκε,
5. Ζυγολόγιο ή µετρολόγιο, εις εξαπλούν,
6. Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές
γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή,
7. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό
εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα, εφόσον από τη σύµβαση προβλέπεται η
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πληρωµή να γίνεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην
Ελλάδα,
8. Αντίγραφο τηλεγραφήµατος ή τηλετυπήµατος ή τηλεοµοιοτυπίας του προµηθευτή, µε το
οποίο να γνωρίζει στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης.
β) Στην περίπτωση προµήθειας µε τον όρο παράδοσης CIF, απαιτούνται όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά, µε τη διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί
γ) Στην περίπτωση προµήθειας µε τον όρο CIF απαιτούνται :
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση CIF,
2. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής Εταιρείας που να
καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 29 του πδ 118/07,
3. Απόδειξη πληρωµής των ασφαλίστρων.
δ) Στην περίπτωση προµήθειας µε τον όρο παράδοσης «ελεύθερον»
1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή, στην περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρηµένο αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη,
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του πδ 118/07,
2. Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε» ή εξοφλητική
απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε»,
3. Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές
γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ. Υπόκεινται δε σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος βάσει
του νόµου 2238/94.

6.5 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η διάρκεια του έργου ορίζεται έως και δύο (2) µήνες από την υπογραφή της κάθε σύµβασης
(ανάλογα µε το είδος του εξοπλισµού, η διάρκεια θα εξειδικεύεται κατά τη σύνταξη των συµβάσεων).
Η παραλαβή του εξοπλισµού και της εγκατάστασής του θα γίνει από αρµόδιες Επιτροπές
Παραλαβής που θα συσταθούν για το λόγο αυτό µε σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 27 του πδ 118/07.

6.6 ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η’ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισµό εγκατεστηµένο µέσα στα χρονικά όρια
που έχουν τεθεί.
Με αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του
εγκατεστηµένου εξοπλισµού µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένη περίπτωση, να παραταθεί µέχρι
το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι
µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µπορεί µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής
να παραταθεί µέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να
παραδοθεί το προϊόν, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή παραλαβής,
για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισµό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες
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ηµέρες νωρίτερα, και για την ολοκλήρωση της εγκατάστασής του τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες νωρίτερα.
Μετά από την παράδοση του εγκατεστηµένου εξοπλισµού, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει
στην Αναθέτουσα Αρχή αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο του Αναδόχου, στο οποίο
αναφέρεται η ηµεροµηνία παράδοσης, ο εξοπλισµός, οι εργασίες εγκατάστασης και ο αριθµός της
σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
Με αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του εγκατεστηµένου εξοπλισµού µπορεί να µετατεθεί.
Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι
που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις
περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο,
µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η
απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
-

Παραδοθεί ολοκληρωµένος ο εξοπλισµός,

-

Ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εξοπλισµού,

-

Παραληφθεί οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά και εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός,

-

Ολοκληρωθεί η συντήρηση του εξοπλισµού,

-

Ολοκληρωθεί η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως
επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις,

-

Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα
από τη σύµβαση.

6.8 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί περαιτέρω να προσφύγει σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να
προηγείται δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης και ακολούθως να συνάψει σύµβαση µε τον αρχικό
της προµηθευτή, εφ’ όσον πρόκειται να ζητήσει συµπληρωµατικές παραδόσεις που
πραγµατοποιούνται από αυτόν και που προορίζονται είτε για µερική ανανέωση υφιστάµενης
προµήθειας ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης, είτε για επέκταση υφιστάµενης προµήθειας ή
εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης, εφόσον η αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα
αρχή να προµηθευτεί προϊόν µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ασυµβίβαστα ή
προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια αυτών
των συµβάσεων δεν µπορεί κατά κανόνα να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, εκτός εάν συντρέχουν
εξαιρετικοί λόγοι, η συνδροµή των οποίων θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.

6.9 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει,
χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συµβατικού
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τιµήµατος, µε βάση τους όρους της σύµβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα
στην Ελλάδα.

6.10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την
αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση
κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επί ευκαιρία της εκτέλεσης της
σύµβασης από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη
αυτών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους
αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του
προσωπικού του Αναδόχου, ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον ανάδοχο σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες
των χώρων όπου εκτελείται η σύµβαση.

6.11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων,
στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεώνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά στην
Αναθέτουσα Αρχή και να προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού
αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η
αποδοχή του αιτήµατος.

6.12 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί εγκατεστηµένο ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων κατά περίπτωση
κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:
−

Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του
µέγιστου προβλεπόµενου από το Κεφάλαιο 6.6 της παρούσας χρόνου παράτασης, ποσοστό
1% επί της συµβατικής αξίας του τµήµατος που παραδόθηκε εκπρόθεσµα,

−

Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από 1/4 µέχρι το 1/2 του µέγιστου
προβλεπόµενου από το Κεφάλαιο 6.6 της παρούσας χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί
της συµβατικής αξίας του τµήµατος που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον
υπολογισµό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσµα ηµέρας,
θεωρείται ολόκληρη µέρα,

−

γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας
του τµήµατος που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των
εκπρόθεσµα παραδοθέντων προϊόντων, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα προϊόντα που παραδόθηκαν
εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των προϊόντων που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το
πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας του συνόλου αυτών.
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Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει το προϊόν µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του εις βάρος του
προκηρυσσόµενου διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε
ποσοστό 10% επί της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο
χρονικό αυτό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει το προϊόν, ο εις βάρος του διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού
µαταιώνονται, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από την οριστική παραλαβή του
προϊόντος.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.

6.13 ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από
κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε εγκατεστηµένα ή αντικατέστησε τα
συµβατικά προϊόντα µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύµβαση όταν:
−

Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το προϊόν δεν παραδόθηκε εγκατεστηµένο ή αντικαταστάθηκε
µε ευθύνη της αναθέτουσας αρχής,

−

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του εξοπλισµού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση
απορριφθέντος εξοπλισµού γίνεται δεκτή.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση, επιβάλλονται, µε
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
−

Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά
περίπτωση,

−

Προµήθεια του εξοπλισµού σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους
προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε
µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη
ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του
έκπτωτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν
πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του προϊόντος, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην
περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο,
κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
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−

Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών των
φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε
οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής
Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή
εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό.

−

Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας του εξοπλισµού, για τα
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τον εξοπλισµό µέχρι
την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά
έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού.

Σε περίπτωση που η προµήθεια εξοπλισµού σε βάρος έκπτωτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες
κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του,
λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.

6.14 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
−

ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί τη σύµβαση µε τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή, παρά την προς
τούτο όχληση της υπηρεσίας,

−

ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
αναθέτουσας αρχής,

−

ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή
γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος
των περιουσιακών του στοιχείων,

−

εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Ααναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του ή για κάποιο από τα οικονοµικά εγκλήµατα που προσδιορίζονται στο
Κεφάλαιο 3.2 της παρούσας.

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους της
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει
εύλογη προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται
αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιήσει
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της σύµβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται µετά από αίτηση της αναθέτουσας αρχής:
−

Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται
για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,

−

Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η αναθέτουσα αρχή, όποιο έργο, εργασία ή
προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης
φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα και να µεριµνήσει όπως οι συνεργάτες του
πράξουν το ίδιο,
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−

Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν
άµεσα ή έµµεσα τη σύµβαση και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι συνεργάτες
του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία
του παρασχεθέντος τµήµατος της σύµβασης, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την
ηµεροµηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε τη
σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από
τον ανάδοχο προϊόντα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της
αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της αναθέτουσας αρχής.
Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε
ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του συµβατικού τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία
του τµήµατος της σύµβασης που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως, να χρησιµοποιηθεί για
τον προοριζόµενο σκοπό.

6.15 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της
σύµβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε
σχέση µε τη σύµβαση. Υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόµενος
µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω
υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της
και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη σύµβαση χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή. ∆εν δεσµεύει την
αναθέτουσα αρχή µε κανένα τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτηµένα από
την αναθέτουσα αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα
πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια
και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύµβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή
µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας της σύµβασης ή του ίδιου του αναδόχου.

6.16 ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρµογή της σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια
θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ .......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ..........................
Προς: Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ ................ για ευρώ .......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας ή φυσικού προσώπου: της Εταιρίας (ή του προσώπου) ………..
οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) …….….... οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ………………
β) ……….…. οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ………………
γ) ………….. οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της
….…………. για εκτέλεση του Υποέργου ……………….. συνολικής αξίας ...................................,
σύµφωνα µε τη µε αριθµό ................... ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας ή του εν λόγω φυσικού
προσώπου.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………… (Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει
να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) …….….... οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ………………
β) ……….…. οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ………………
γ) ………….. οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό
................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο …….………..…… συνολικής
αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό ................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙΙ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ .......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ...........................
Προς: Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για ευρώ .......................

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας ή φυσικού προσώπου: της Εταιρίας (ή του προσώπου) ………..
οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) …….….... οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ………………
β) ……….…. οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ………………
γ) ………….. οδός ............................. αριθµός ................. ΤΚ ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της
σύµβασης µε αριθµό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύµφωνα
µε τη µε αριθµό ……………. ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2
ΟΜΑ∆Α Α’
Προδιαγραφές Οργάνου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α.1

Το σεισµόµετρο θα πρέπει να
διαθέτει απόκριση ευρέως
φάσµατος, µε εύρος απόκρισης ≥
120sec – 50Hz.

5%

Α.2

Το σεισµόµετρο θα πρέπει να είναι
3 συνιστωσών.

5%

Α.3

Ο ιδιοθόρυβος του οργάνου και
στις τρεις συνιστώσες θα πρέπει
να είναι µικρότερος βάσει των
διεθνών προδιαγραφών από το
µοντέλο NLNM στο φάσµα
απόκρισης (120sec – 10Hz) και να
υπάρχει ανάλογη πιστοποίηση.

5%

Α.4

Τροφοδοσία: Θα πρέπει να
παρέχεται από τον ψηφιοποιητή.

5%

Α.5

Τηλεχειρισµός: ευθυγράµµιση
µάζας (mass centering),
βαθµονόµηση (calibration),
σταθεροποίηση µάζας (lock,
unlock), εφόσον αυτό
επιβάλλεται, και να είναι δυνατοί οι
χειρισµοί αυτοί µε χρήση
λογισµικού (software) από τον
ψηφιοποιητή. Όλες οι λειτουργίες
συµβατά εκτελέσιµες από το
σύστηµα ψηφιοποιητή/
καταγραφικού.

5%

Α.6

Μέγιστη τάση εξόδου σε
συµφωνία µε τον ψηφιοποιητή
για µέγιστη δυναµική απόκριση
(µεγαλύτερη των 140dB),
ενδεικτικά ±20 V (peak to peak).

5%

Α.7

Ευαισθησία/ σταθερά
σεισµοµέτρου 1000 – 2400 V s / m
στα 1 Hz.

5%

Α.8

Κατανάλωση ≤2W.

5%

Α.9

Επίπεδο ψαλιδίσµατος (clip level)
≥ ± 0.01 για συχνότητα 1 Hz.

5%

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων
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Προδιαγραφές Οργάνου

Α.10

Χρόνος αποκατάστασης από την
κατάσταση ψαλιδισµού (clip
recovery) µικρότερος από 5
λεπτά.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

5%

ΟΜΑ∆Α Β’
Προδιαγραφές Ψηφιοποιητή

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Β.1

Αριθµός καναλιών: 6 διαφορικής
εισόδου.

10%

Β.2

Τροφοδοσία 12 V DC.

8%

Β.3

Κατανάλωση < 2,5 W.

6%

Β.4

Ανάλυση: 24bit πραγµατική
ανάλυση στα 200sps, συνεχής
καταγραφή.

2%

Β.5

Μέγιστη τάση εισόδου σύµφωνα
µε το σεισµόµετρο και το
επιταχυνσιόµετρο ενδεικτικά ±20
V (peak to peak).

2%

Β.6

Ρυθµός δειγµατοληψίας:
τουλάχιστον 100 δείγµατα/
δευτερόλεπτο (s/s) για το
σεισµόµετρο και 200 δείγµατα/
δευτερόλεπτο (s/s) για το
επιταχυνσιόµετρο.

2%

Β.7

Τηλεχειρισµός αισθητήρων:
ευθυγράµµιση µάζας (mass
centering), βαθµονόµηση
(calibration), σταθεροποίηση
µάζας (lock, unlock) εφόσον
αυτό επιβάλλεται και να είναι
δυνατοί οι χειρισµοί αυτοί µε
χρήση λογισµικού (software)
από τον ψηφιοποιητή. Επιπλέον
τέστ ιδιοπεριόδου. Ανάλογα για
σεισµόµετρο ή επιταχυνσιόµετρο
όπως απαιτεί ο κατασκευαστής
των αισθητήρων.

2%

Β.8

Ακρίβεια χρονισµού µε GPS
<1ms.

2%

Β.9

Σταθερότητα λειτουργίας: 1% σε
θερµοκρασίες 0 – 40 ◦C.

2%

Β.10

Εύρος θερµοκρασίας: -40 – 60
◦C.

2%

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων
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Β.11

Buffering: δυνατότητα
αποθήκευσης συνεχών
καταγραφών για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον 30
ηµερών.

2%

Β.12

Πληροφορίες: να καταγράφει
πληροφορίες και να τις παρέχει
στο σύστηµα καταγραφής –
επικοινωνίας, όπως:
θερµοκρασία οργάνων – Vault,
εποπτεία λειτουργίας χρονισµού
GPS, καταγραφή θέσης µάζας
σεισµοµέτρου επιταχυνσιοµέτρου, τάση
µπαταρίας και άλλες
πληροφορίες που δείχνουν την
καλή και ασφαλή λειτουργία
συνολικά του πρότυπου
σεισµολογικού σταθµού.

2%

Β.13

Επικοινωνία: να έχει τη
δυνατότητα επικοινωνίας µέσω
ethernet µε τη χρήση του
ανάλογου συστήµατος
τηλεπικοινωνίας στο σταθµό.

2%

Β.14

∆υναµική απόκριση > 135 db
στα 100s.

2%

Β.15

Να συνεργάζεται µε το λογισµικό
συλλογής δεδοµένων ώστε να
απαλείφονται κενά στα δεδοµένα
άµεσα.

2%

Β.16

Να έχει τη δυνατότητα αυτόµατης
αποστολής των δεδοµένων από
το buffering, µετά από τυχόν
διακοπή της επικοινωνίας µε το
κέντρο, χωρίς να δηµιουργούνται
κενά, για άµεση χρήση τους από
το κεντρικό λογισµικό συλλογής
και επεξεργασίας.

2%

ΥΠΟΕΡΓΟ 5
ΟΜΑ∆Α Α’
Προδιαγραφές Συσκευής
Α.1

Εγγύηση οµαλής εκκίνησης του

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

15%
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Προδιαγραφές Συσκευής

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

συστήµατος µε όλα τα
προσφερόµενα περιφερειακά
συνδεδεµένα σε αυτόν και σε
πλήρη λειτουργία.

Α.2

Σύγχρονος εξοπλισµός (χρόνος
ανακοίνωσης ή τελευταίας
ενηµέρωσης, µικρότερος από 12
µήνες από την ηµεροµηνία
κατάθεσης της προσφοράς του
υποψηφίου αναδόχου και να µην
υπάρχει ανακοίνωση περί
αντικατάστασης/ απόσυρσής
του). ∆ηλαδή δεν πρέπει να έχει
σταµατήσει η παραγωγή του ή να
βρίσκεται σε κατάσταση “End οf
Life”.

15%

Α.3

Τεχνικά εγχειρίδια συνοδεύουν τον
εξοπλισµό.

10%

Α.4

Πιστοποίηση CE.

10%

Α.5

Πιστοποίηση ISO.

10%

ΟΜΑ∆Α Β’
Προδιαγραφές Αρχιτεκτονικής –
∆ιαθεσιµότητας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Το σύστηµα υποστηρίζει τα
παρακάτω χαρακτηριστικά
υψηλής διαθεσιµότητας:

Β.1

•

πλεονάζοντα στοιχεία.

•

hot-plug ή hot-swap
στοιχεία.

•

καταµερισµό φόρτου
εργασίας.

•

επαναδιαµόρφωση της
διάταξης του συστήµατος
σε περίπτωση αστοχίας
επιµέρους στοιχείων του
(π.χ. µνήµης, επεξεργαστή).

•

δυνατότητες
σφαλµατανοχής (fault
tolerance) σε επίπεδο
λογισµικού συστήµατος και
υλικού (hardware).

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων
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ΟΜΑ∆Α Γ’
Προδιαγραφές Απόδοσης –
Επεκτασιµότητας

Γ.1

Ο χρονισµός των
προσφερόµενων CPU είναι ο
µεγαλύτερος που προσφέρεται
από τον κατασκευαστή για το
συγκεκριµένο µοντέλο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2,5%

Σχετικά µε τη µνήµη θα πρέπει:
•

Ο τύπος µνήµης να είναι
DDR3 ή ισοδύναµος ή
ανώτερος

•

Να υφίσταται υποστήριξη
χαρακτηριστικών
διασφάλισης ακεραιότητας
δεδοµένων (π.χ.
ενσωµατωµένο κύκλωµα για
τη διόρθωση λαθών - ECC)

Γ.2

•

2%

Να έχει τη δυνατότητα για
διπλασιασµό της µνήµης µε
προσθήκη επιπλέον
αρθρωµάτων χωρίς να
αφαιρεθούν τα υπάρχοντα.

Για έκαστο εξυπηρετητή:

Γ.3

Γ.4

Γ.5

•

Αριθµός επεξεργαστών
(CPUs) ≥ 2

•

Αριθµός πυρήνων (cores)
ανά επεξεργαστή (cpu) ≥ 4

•

Μέγιστος υποστηριζόµενος
αριθµός πυρήνων ≥ 16

•

Μέγεθος προσφερόµενης
µνήµης (GB) ≥ 32

•

Μέγεθος υποστηριζόµενης
µνήµης (GB) ≥ 64

∆ιατίθενται αποτελέσµατα των
benchmarks SPECint_rate2006 και
SPECfp_rate2006.
Για την κάλυψη των απαιτήσεων
της προσφερόµενης
αρχιτεκτονικής και των
χαρακτηριστικών υψηλής
διαθεσιµότητας που ζητούνται:
•

Θύρες Ethernet Gigabit ανά
εξυπηρετητή ≥ 2

•

Συνολικός Αριθµός θυρών
Ethernet (ενσωµατωµένες

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων
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Προδιαγραφές Απόδοσης –
Επεκτασιµότητας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

στο motherboard ή µη) ανά
εξυπηρετητή ≥ 4
Γ.6

Υποστηρίζεται Remote Wake on
LAN

0,5%

Γ.7

Έξοδος VGA για οθόνη

0,5%

ΟΜΑ∆Α ∆’
Προδιαγραφές Τοπικής Αποθήκευσης
ανά Εξυπηρετητή

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

∆.1

Ελεγκτής δίσκων µε υποστήριξη
RAID-1. Οι δίσκοι βρίσκονται στη
διάταξη αυτή.

2%

∆.2

Μονάδες ανά εξυπηρετητή ≥ 2

2%

∆.3

Raw χωρητικότητα έκαστου
δίσκου (GΒ) ≥ 1000

1,5%

∆.4

∆ίσκοι Serial Attached SCSI (SAS)

1,5%

∆.5

Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
≥15k

1,5%

∆.6

Υποστηρίζονται ένας οι
περισσότεροι από τους
παρακάτω τύπους διασύνδεσης
σε διασύνδεση µε εξωτερικά
συστήµατα αποθήκευσης:

1,5%

•
•
•

SCSI controller
Fiber Channel controller
SAS

ΟΜΑ∆Α E’
Προδιαγραφές Λειτουργικού
Συστήµατος (OS)

E.1

Η έκδοση που προσφέρεται είναι
η τελευταία ενηµερωµένη έκδοση
του έτους της διακήρυξης και
συνοδεύεται από την επίσηµη
άδεια χρήσης και το γνήσιο CD
εγκατάστασης.

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων
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ΟΜΑ∆Α ΣΤ’
Προδιαγραφές ∆ιαχείρισης –
Παρακολούθησης

ΣΤ.1

Υποστήριξη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης του
συστήµατος µέσω του
περιβάλλοντος διαχείρισης
(remote power on/off) καθώς και
αποµακρυσµένου reboot του
εξυπηρετητή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2,5%

Κατ’ ελάχιστον
παρακολουθούνται:
ΣΤ.2

•

Εσωτερική θερµοκρασία
εξυπηρετητή

•

Λειτουργία ανεµιστήρων
εξυπηρετητή

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στη Λευκάδα, σήµερα, την ... του µηνός …, ηµέρα…, του έτους ..., στα γραφεία της Περιφερειακής
Ένωσης ∆ήµων Ιονίων Νήσων, µεταξύ αφενός του ..., κατοίκου …, οδός ..., κατόχου του µε αρ. ...
δελτίου ταυτότητας του ΑΤ ..., ως Προέδρου του ∆.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ιονίων
Νήσων, οδός Νικηφόρου Θεοτόκη, αριθµός 154, ΤΚ 49100, Κέρκυρα, ΑΦΜ 997914496, ∆ΟΥ
Κέρκυρας, δυνάµει του υπ’ αρ. …, ο οποίος ενεργεί µε την ιδιότητά του αυτή ως νόµιµος
εκπρόσωπος και για λογαριασµό της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ιονίων Νήσων και αφετέρου
του …, κατοίκου …, οδός …, κατόχου του µε αρ. … δελτίου ταυτότητας του ΑΤ ... ως νοµίµου
εκπροσώπου για την υπογραφή της παρούσας, της εταιρείας µε την επωνυµία ..., οδός …, αριθµός
…, ΤΚ …, …, ΑΦΜ …, ∆ΟΥ …, συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ιονίων Νήσων στην υπ’ αρ. …
συνεδρίασή του κατακύρωσε το αποτέλεσµα του Υποέργου .... του ανοικτού διαγωνισµού για την
«Προµήθεια, Εγκατάσταση και Αναβάθµιση Εξοπλισµού για την Υποστήριξη της Υλοποίησης του
Έργου “Multi-Parametric Network for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto
Channel and the Ionian Sea – OTRIONS”» µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
τεχνικής και οικονοµικής άποψης προσφορά, στην παραπάνω εταιρεία µε την επωνυµία …
Κατόπιν τούτου, και σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθµ. 53 -20/03/2013 διακήρυξης, όπως
αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση, η αφ΄ενός συµβαλλόµενη Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων
Ιονίων Νήσων, όπως εκπροσωπείται, αποκαλούµενη στο εξής η «ΠΕ∆ ΙΝ», αναθέτει µε την παρούσα
το παραπάνω έργο στην αποδεχόµενη και αφ’ ετέρου αντισυµβαλλόµενη εταιρεία µε την επωνυµία
..., όπως εκπροσωπείται, αποκαλούµενη στο εξής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», µε τους ακόλουθους όρους και
συµφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια και εγκατάσταση ή αναβάθµιση ........................... Ο
εξοπλισµός, κατά την παράδοσή του, θα συνοδεύεται από πλήρη εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας
και θα καλύπτεται από πλήρη εγγύηση χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία υπογραφής του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και µέχρι .........................
Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» θα µεταφέρει και εγκαταστήσει τον εξοπλισµό στις θέσεις µελέτης που θα του
υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι προδιαγραφές του υπό προµήθεια εξοπλισµού είναι οι κάτωθι:
............................
ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική αµοιβή συµφωνείται στο ποσό των ... ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (... ευρώ συµπ.
ΦΠΑ). Από το ανωτέρω ποσό αφαιρούνται όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Τον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» βαρύνει ο
ΦΠΑ επί των τιµολογίων που εκδίδει µε βάση τη σύµβαση για κάθε πληρωµή.
Η παραπάνω αµοιβή περιλαµβάνει όλες τις αµοιβές, µισθούς, εισφορές κάθε είδους, φόρους ή τέλη
και κάθε άλλη δαπάνη του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» υπέρ παντός τρίτου και Ελληνικού ∆ηµοσίου, προκειµένου
ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» να παρέχει προσηκόντως τις υπηρεσίες του.
ΑΡΘΡΟ 3 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ποσοστό ύψους 40% της συµβατικής αξίας (ήτοι ποσό ......... ευρώ πλέον ΦΠΑ) θα καταβληθεί µε την
παράδοση του εξοπλισµού και την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής.
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Ποσοστό 60% της συµβατικής αξίας (ήτοι ποσό .......... ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%) θα καταβληθεί µετά την
εγκατάσταση του εξοπλισµού και την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου εγκατάστασης.
Η «ΠΕ∆ ΙΝ» διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει επιµέρους έργο από τον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» του οποίου την
εκτέλεση θεωρεί αιτιολογηµένα µη αποδεκτή, και έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τον
«ΑΝΑ∆ΟΧΟ» επανάληψη ή αποκατάσταση του έργου του.
ΑΡΘΡΟ 4 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης παραδόθηκε στην «ΠΕ∆ ΙΝ»
η υπ’ αριθµ. ... εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ..., ποσού ... ευρώ (... €).
Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» µετά τη λήξη της παρούσας σύµβασης και
εφόσον καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, διαπιστώθηκε ότι εκτελέστηκαν όλοι οι όροι της.
ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας πριν από την έναρξη του
χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ....... ευρώ (... €) µε
χρονική διάρκεια έως ....................
Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο, που
λειτουργεί νόµιµα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύµφωνα µε το
καταστατικό του το δικαίωµα αυτό. Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα ελληνικά, θα
συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση.
ΑΡΘΡΟ 6 – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής, ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» υποχρεούται να προσκοµίσει τα παρακάτω:
-

Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

-

Τιµολόγια «επί πιστώσει» µε αναλυτικά τα είδη και τη συνολική αξία αριθµητικά και ολογράφως.

-

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.

-

Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.

-

Έκθεση εγκατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση που ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύµβασης η «ΠΕ∆
ΙΝ» δικαιούται κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της, µονοµερώς και χωρίς καµία άλλη
διατύπωση, να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, λόγω
ποινικής ρήτρας, και να ζητήσει αποζηµίωση από τον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ», για κάθε ζηµία (θετική ή
αποθετική), προερχόµενη από την αθέτηση των όρων της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 8 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Στην ανωτέρω συµφωνία δεν ισχύει οποιαδήποτε αναθεώρηση τιµής για κανένα λόγο και αιτία.
Στην προκειµένη σύµβαση ισχύουν και εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθµ. 53- 20/03/2013
διακήρυξης της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ιονίων Νήσων, οι οποίοι, µαζί µε τους όρους της
παρούσας σύµβασης, αποτελούν ένα ενιαίο νοµικό συµβατικό σύνολο.
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από την παρούσα σύµβαση θα επιλύεται από τα αρµόδια
δικαστήρια της Κέρκυρας.

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων

Σελ. 52 από 53

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ(ΩΝ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“MULTI-PARAMETRIC NETWORK FOR THE STUDY AND MONITORING OF NATURAL HAZARDS IN THE OTRANTO
CHANNEL AND THE IONIAN SEA - OTRIONS”»

Κατόπιν αυτών συντάχθηκε η σύµβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
νόµιµα από τους συµβαλλοµένους σε δύο πρωτότυπα και έλαβε από ένα κάθε συµβαλλόµενο
µέρος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

............................

..................
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